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Förord 

 
Denna utgåva innehåller domboksprotokoll 1649–1690 från Ovikens tingslag i Jämtland. Pro-
tokollen har med stor noggrannhet transkriberats och redigerats av Curt Malting. Under-
tecknade har bistått med kontrolläsning av vissa protokoll. 
 I serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia finns nu domboksprotokoll utgivna 
för följande tingslag, utöver Oviken: Alsen 1649–1679 (redigerade av Curt Malting), Hackås 
1649–1679 (redigerade av Malting), Hallen 1648–1700 (redigerade av Andreas Tegen), 
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 i juni 2020 
 

Mats Göransson och Georg Hansson 
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 

Jämtlands läns fornskriftsällskap 
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Inledning 
 
Ovikens tingslag omfattade fram till år 1679 de två socknarna Oviken och Myssjö. Hackås 
fördes detta år till Ovikens tingslag. År 1650 hade Ovikens socken 40 byar med 100 hemman 
(jordeboksenheter), Myssjö socken hade 16 byar med 57 hemman och Hackås socken 18 byar 
med 44 hemman (Historiskt byregister, ÖLA).  
 De äldsta bevarade domboksprotokollen för Ovikens tingslag finns utgivna i Jämtlands 
domböcker och landstingsprotokoll 1–4 (Skrifter utg. av Jämtlands läns fornskriftsällskap 3–5 
och 12). Dessa tryckta utgåvor omfattar åren 1621–1648 med vissa luckor. Föreliggande 
utgåva omfattar 66 protokoll under perioden 1649–1690. För åren 1657, 1658, 1660 och 1672 
saknas protokoll. 
 Avskrifterna i denna utgåva är i regel gjorda efter originaldomböckerna i Jämtlands 
domsagas häradsrätts arkiv i Landsarkivet i Östersund (ÖLA). När protokoll i detta arkiv är 
skadade eller har andra brister som inte gör det möjligt att läsa originalhandlingen har i stället 
de renoverade protokollen i Svea hovrätts arkiv 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 margi-
naler 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. 
 
Östersund i juni 2020 
 

Curt Malting  
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Domboksprotokoll 1649–1690 
 
Ting 18 maj 1649 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 111v-113v, ÖLA. 
 
Anno 1649 den 18 maij höltz laga tingh medh allmogen uthj Owijkens länsmansgårdh, nähr-
warandes H. K. M:ttz befalningzman wäll:tt Pehr Erickson och de 12 edswohrne lagrättes-
män.  Nembden. [namnen saknas sånär som ett namn:]  
    Sönwiss Kielsson i Henne 
 
1. Befallningsmannen opläste för allmogen landztingzbeslutet. 
 
2. Lähnsmannen Nilss Pehrson angifwer dedh Christopher Andersson i Sillbacken hafwer 
belägrat Britha Hansdotter. Tillfrågades om han rätte barnfaderen ähr. Dertill swarade Ja, och 
samtycker han till echta. 
 Resolverades. Dömbdes effter dedh 3 cap. G.B. till 20 m:k. [fol.112r]  
 
3. Swen Månsson i Hesunda sochn, \Gästerijke landh,/ fullmächtigh på en soldatz wägna 
Swen Oluffson be:dh, kärandes effter en broderpart 2 spanlandh i Hälne, som Hendrick 
Jönsson påbohr. Hindrich säger att soldatens fader hafwer tagit affgång 16 r.d:r och böxlat 
gården. Denne fullmächtige Swen Månsson dömmes till be:te 2 spanlandh \jordh/ effter h. K. 
M:ttz nådige resolution. Wederlägger affgångz- och böxlepenningarne. 
 Bleffwe in för en sittiande \rätt/ medh handebandh och sämio wälförlickt, att Hindrick 
Jönsson gifwer för odels sone stilla och oklandrat \egendom/ i alla motto 10 r.d:r till Swen 
Månsson. Här medh tillstår han Hindrick taga dombreff när laga tijdh fordras.  
 

4. Samma dagh giorde Anders Nilsson ifrån Mora widh Sahlberget ett jordekiöp medh sine 
slächtingar Oluff Halfwarson [fol.112v] och Jöns Carlson å sin och sina medarfwingars wägna 
om den gårdh Funäs, som Alitha Klock ifrån dömbdt ähr. Sålunda att Nilss Anderson skall 
gifwa Oluff Halfwarson, Jöns Kiempe och Jöns Carlson sampt deras medarfwingar för huss 
och jordh 30 rijckzdaler, dertill medh betala Alitha Klock sine billige uthlagde böxel-
penningar. Och här medh affhända de ifrån sigh och sine medharfwingar medh bördh och 
bördzrättighet \medh handebandh för rätten och op under Nilss Anderss. och hans sanne arf-
wingar, till odelz egendom/. 
 
5. Jöns Jonsson i Mattnäss hafwer giordt ett jordekiöp på sine \moderlöse/ barns wägna, 
med sine swågrar Jöns Carlss. i Ångero och Zacharias Nilsson i Storgår, sålunda gifwit \först/ 
hwardera 16 r.d:r för 2/3 tundlandh iordh liggiandes i Matnäs, 1 t.l. och een span. Summa 
löper 32 r.d:r. Här medh frijar, skiöter och hemuler bem:te Jöns Jonsson och hans effter-
kommande arfwingar för alt åtal. 
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6. Den dito giorde beskedeligh man Jöns Carlson i Ångro \älste broder/ ett kiöp med sine 
syskon Oluff Carlson, Anders Carlson, Märith, Giertrudh och Brita Carlsdottrar för sin 
fäderne iordh 2 tunlandh i Ångro beliggiandes, gifwit hwartera brodern 10 r.d:r och systren 5 
r.d:r, löper summan 35 r.d:r, och swarar alla tillhopa gamble syskonen. [fol.113r]  
 
7. Oluff Jonsson i Hara hafwer för någon tijd sedan bydt sin jordh i Borgh medh Oluff 
Stenson för Grubben och gifwit 40 r.d:r emillan byte. Effter Oluff blifwer trängder och Oluff 
Stenson icke kan hålla honom frij och skadelös, begärer komma till sin rätte odelsjord Borgh 
och igen lefwerera de 40 r.d:r, och Oluff Stenson söker sin fångsman hoss her Jönss, den han 
sin odel oplåtit hafwer. 
 
8. Nilss Pehrss. i Österåssen låther upbiuda be:te Österåssen andre gången. 
 
9. Alitha Klock låther upbiuda ett ödegodz i Funäs, andra gången. 
 
10. Erick Grot låther upbjuda Byen 1½ thl. sädh, förste gången. 
 
11. Påfwel Halfwararson i Myskie låther opbiuda Lockåssen, förste gången 
 
12. Jöran Carlson j Lockåssen låther opbiuda ett pantegodz, Billsåssen be:d, förste gången.  
 [fol.113v]  
 
13. Erick Erickson i Häggen giorde inför rätten medh handebandh ett jordekiöp medh Lucia 
Jönssdotter sålunda, att hon aff wälberådde mode sålt 1/2 tunlandh i Häggen för 10 r.d:r. 
Frijer och frälsser honom för hwar mans åtal i alla motto. 
 
14. Oluff Halfwarsson i Mattnäs, en gammal man, för swagheet skuldh låther opbiuda sin 
gårdh näste arfwingar till skiöt och syttningh, tredie gången. 
 
15. Trädde för rätten Oluff Hellieson, Jöns Jonsson och Tohl Larsson j Hwattiom. Hafwa 
kiöpt \alla/ tillhopa ett qwarnställe uthaff Reder Jonson, Oluff Nilsson och Pehr Torsson i 
Bohlåssen, aff beråde mode såldt och till fulle nöije opburit 1 r.d:r på hwartera. Löper 
summan 3 r.d:r att nyttia, bruka och behålla under be:te Hwattiomsgårdhen opåtalt i alla 
måtto. 
 
 
 
 

Ting 28 september 1649 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 120r – 121r, ÖLA. 
 
Anno 1649 den 28 septemb. tå laga tingh höltz medh almogen i Owijkens tinglagh. Nährwar-
andes h. K. M:ttz befall:n ehrligh och wäll:tt Pehr Erickson Niure sampt de 12 edswohrne lag-
rättesmän [namnen saknas]. 
 
1. Oplästes landztingzbeslut. 
 
2. Befallningsman ahngifwer i rätta att en dräng Pehr Jonss. hafwer försummat gudztiensten 
den store och andre bönedagen näst förleden. 
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 Efftersom drängien icke ähr till städes, bleff saaken opskutin till näste tingh, då finna sigh 
till städes att swara wedh straff som lagh förmår. 
 
3. Oluff Jonsson i Bergzwijken fullmächtigh på sine syskonebarns wägna fordrar effter en 
broderpart, barnsens fäderne i Funäs, som Jöns Pehrson och Alitha Klock för till besutit 
hafwer. Barnsens fahr brodren, en gammal syttningzman berättar inför rätten att sigh eij 
mehra \haf:r/ brukat än elloff mälingar och Alitha Klock tolff mälingar. 
 Effter h. K. M:ttz nådige res. dömmes barnen till sin anpart i be:te mälingar. Gården skall 
\först/ upmätas och sädan skiptas, hwar effter sin anpart. [fol.120v]  
  
4. Kiel Erickson i Bergh fordrar Bengdt Torstenson i rätta och angifwer ded han hafwer 
legdt Bengdt till att föra ett lass ifrån Undersåker och till Trapnäs, och i wägen ähr bortkom-
min en byssa uthaf lasset. Der till han eij neka kan. Byssan kostade 10 orter. 
 Bleff af den ringa rätten kiändt att efftersom Bengt hafwer tagit lasse i wårdningh 
dömmes han till \at/ betala byssan. Bängdt lofwade willia gifwa Kiel en så godh igen. 
  
5. Oluff Carlson i Mattnäs kärer effter sin hustrus möderne jordh 2 spanlandh i Åssen som 
Jöran Jonsson \ibidem/ besitter \oskyld/. Jörans barn ähr ock arftagare i bem:te gårdh effter 
möderne. 
 Blefwo in för rätten Anders Jöranson och Oluf Carlsson medh sämio och handebandh wäl 
förlickt, att Oluff oplät till sin skyldeman Anders Jöransson de 2 spanlandh jordh och giff:r 
honom tijo rijckzd:r i penning och wärde. Remiterat till näste tingh. [fol.121r] 
 
6. Jon Nilsson i Hallom för skiälsord inför rätten. Saakfält till 3 m:k:r effter dedh 43 cap. i 
Ting. balken. 
 
7. Erick Grot låther upbiuda Byn 3 gången. 
 
8. Påfwel Halfwarson i Myske låther opbiuda Lockåssen andre gången. 
 
9.  Jöran Carlson i Lockåsen låther opbiuda ett pantegotz i Bilssåsen andre gången.  
 
10. Johan Arfwedson i Oppåsen en inlöst jordepart ibidem. Förste gången. 
 
11. Oluff Anderson i Torssåssen låther upbiuda sine syskons inlöste jordepart förste gången 
ibidem belägen. 
 
 
 
 

Ting 21 september 1650  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 149r – 151r, ÖLA. 
 
Anno 1650 den 21 septemb. höltz laga tingh medh allmogen i Owijkens tinglagh, nähr-
warandes H. K. M:ttz befallningzman ehrligh och wäll:tt Pehr Ericksson Niure sampt de tolff 
edsworne lagrättesmän. 
 Anders Oluffsson i Hälliebacke, Oluff Oluffss. i Swedie, 
 Jon Pehrsson i Bothåsen, Jöns Anderss. i Miälom, 
 Nilss Jonsson i Hällene [läs: Hallom] Morthen Anderss. Backe, 
 Sundwidz Kielsson i Hällne Oluff Hälliess. i Hwattiom, 
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 Oluff Pehrsson i Backe,  Oluff Pehrsson i Åsom, 
 Jon Swensson i Alfwen, Hindrick Jonsson Hällne. 
 
1.  Befallningzmannen tillsporde allmogen huruledes kyrckie- och tingzwägarne äre färdige. 
Befans att de ähre odugelige. Allmogen begärte dagh så willia de den samme medh flijtt för-
färdiga medh alldraförste. 
 
2. Förmantes allmogen om hagestängningh, swinne röttningh och humblegårdz förfärdi-
gande. 
 
3. Tilspordes allmogen medh hwadh maner de bäst och rådeligast påfinna medh tingzbudh 
och andre chrones ärenders fortfarande, anten medh budh kafla eller bränsticka eller förlijka 
den som der medh löper. Bleff samtyckt och bewilliat en skillingh på hwar man till den som 
budhet bär. Oluff Andersson i Feste, huusman, togh sigh detta oppå. [fol.149v] 
 
4. Pehr Nilsson i Hallom, en ung dräng hafwer belägrat en giänta Karin Jönsdotter i Lång-
swedh i förledit åhr och nu hafwer hon aflat och födt barn. Tillspordes Pehr om han rätta 
barnfadren är, item om han lofwade henne ächtenskap. Der till han aldeles nekar; säger att 
tösan hafwer gådt effter sigh och lagdt sigh i sängh många gånger, och aldrigh gådt effter 
henne. 
 Effter som Pehr will eij samtyckia Karin till ächta bleff han saakfält till 40 m:k effter den 
3 cap. G.B. Och förlijker henne för neso sin. Drängen begärte dagh till näste tingh att be-
tänckia sigh och rådfråga medh sine föräldrar. [fol.150r]  
 
5. Erick Esbiörnson i Byn med sin broder kärer till Nilss Pehrsson i Sijde effter sin mö-
dernejordh ibidem, belägen ett tundlandh, den han nu en långh tijdh brukat hafwer och är 
aldeles oskyldh. Säger sigh hafwa böxlat gården, uthan Nilss står oppå att sin förrman Swän 
hafwer sydt en gammal qwinna till dödedagar som Swäns syttningzbreff uthwijser. Swän 
hafwer en dotter effter sigh. Den samme tillkommer ett tunnelandh för syttningen. 
 Efftersom qwinnan medh sin man icke äre tillstädes som å den ene halfwe parten till-
faller. Remmiterat till näste tingh. 
 
6. Anders Pehrsson i Rörön \klagar igenom en inlaga/ och gifwer \thet han/ hafwer lånt 
Oluff Pehrsson i Nächstadh för någon rundh tijdh sädan 10 r.d:r att inlösa någon jordh med. 
Der tilll Oluff aldeles nekar. Anders står fullkommeligen på sigh och äskar eden att Oluff må 
giöra sigh frij att han aldrigh lånt hafwer. Effter långsampt klander och träta giorde Oluff sigh 
medh edh der ifrån.  
 Kändes aff rätten Oluff aldeles att frij wara för be:te 10 r.d:r. [fol.150v]  
 
7. Samma dagh kom för rätta Pehr Erickson i Miäla och Nilss Hansson i Orgården, full-
mächtighe å en soldatz wägna Anders Anderssons och slöth ett jordhekiöp medh Christopher 
Oluffsson Ånstadh om ett tunlandh jordh ibidem, den Christopher hafwer gifwit i affgångh 36 
r.d:r, inlöst panter för 30 r.d:r, item böxlat gården under dedt danske regementet för 8 r.d:r. 
Och nu till öfwerflödh gaff Pehr 9 r.d:r och en span korn. Item till Nilss 4 r.d:r. Der medh 
belöper sigh hela summan 86 r.d:r för be:te tunlandh. Altså affhända \de/ berörde tunlandh 
ifrån sigh och sine arfwingar och op under Christopher, hans hustru och rätte arfwingar. 
 

8. [Resten av sidan saknar text.]         [fol.151r] 
 Påfwel Halfwarson i Myske låther opbiuda Lockåssen tredie gången.  
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 Jöran Carlsson i Lockåssen låther opbiuda ett pantegodtz i Bilssåsen tredie gången. 
 
 Johan Arfwesson i Oppåssen låter opbiuda en inlöst jordepant ibidem andre gången. 
 
 Oluff Andersson i Torssåssen låther opbiuda sine syskons inlöste jordepart ibidem belä-
gen, andre gången. 
 
 Christopher Oluffson j Ånstadh låther opbiuda ett tunlandh som han hafwer inlöst ib. 
förste gången. 
 
 Jöns Jonsson i Hwattiom låther opbiuda sin broders inlöste anpart i be:te Hwattiom belä-
gen, förste gången. 
 
 
 
 
Ting 31 maj 1651 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 187v – 188v, ÖLA. 
 
Anno 1651 den 31 maij höltz laga tingh medh allmogen i Owijken, nährwarandes ehrligh och 
wäll:tt Jon Jonsson uthi befallningzmannens ställe, sampt de 12 edsworne lagrättesmänn. 
 Anders Oluffsson i Hälliebacke, Oluff Oluffsson i Swedie, 
 Jon Pehrson i Botåsen, Jöns Anderson i Miälom, 
 Nilss Jonson i Hallom, Morthen Anderson Backe, 
 Sundwidz Kielson i Hällne Oluff Helgeson i Hwattiom, 
 Oluff Pehrson i Backe,  Oluff Pehrson i Åsom, 
 Jon Swänson i Älfwen, Hindrick Jönson i Hällne. 
 
1. Brofougden äskade för rätten att allmänne wägen igenom sochnen är odugeligh, att den 
resande mannen lider skada. Befans och kiendes aff rätten att wägen emillan Wigge och Hof-
wermo aldeles wara odugeligh. 
 Saakfältes hwarthera 3 m:k. 
 Effterfrågas huru många the äre. 4 män. 
[I marginalen:] Hofwermomännen, Gulick, Sundwidz, Pehr Larsson, Edwardt Jonsson  
 
2. Essbiörn Grot för olaga bygningh saakfältes till 3 m:k. [fol.188r] 
 
3. Johan Arfweson i Opåsen låther opbiudha en inlöst jordepart tredie gången, ibidem 
belägen 
 
4. Oluff Anderson i Torsåsen låther opbiuda sine syskons inlöste jordepart, ibidem belägen, 
tredie gången. 
 
5. Christopher Oluffson i Ånstadh låther opbiuda ett tundlandh som han hafwer inlöst 
ibidem, andre gången.  
 
6. Pehr Jönson i Hällne låther opbiuda bt:te gårdh den han kiöpt hafwer aff näste arfwingar, 
förste gången. 
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7. Hindrick Jönsson i Hällne låther opbiuda 5 spanlandh jordh i be:te Hällne, förste gången. 
 
8. Nilss Hansson i Orgården låther opbiuda be:te Orgården 4 tundlandh, förste gången. 
 
 Opbödz denne syttning 1 gången. 
 
9. Samma dagh trädde för rätten \en gammal man/ Oluff Halfwarsson i Mattnäs och upbödh 
sin sahl. förre hustrus \och barns/ arfwejordh Mattnäs, den han \såsom och/ förmedelst sytt-
ningh lageligen tillkommen är under dedh danske regementet. Hafwer ock gården många 
gånger under de danske såsom och nu denne tijden opbudat gården till syttningz. Altså hafwer 
han nu gifwit sigh till syttningh under sin mågh Hans Anderson [fol.188v] i Tossåsen, att han 
honom oppehålla och föda skall som han inför Gudh och hwar ehrligh will answara. 
 Effter som den gamble mannen Oluff Halfwarson för ålderdombs swagheet skuldh icke 
kunde gården medh häfd och bruk förestå, kiändes aff rätten syttningzskrifften ständigh och 
fast, effter som hon lageligen opbuden är. 
 
10. Märith \Oluffsdotter/ änckia i Hallom, s. Jon Nilssons effterlåtne, klageligen tillkiänna 
gifwer på sine små barns wägnar, thet deres fader broder Sundwidz Nilsson sitter och tränger 
de fattige faderlöse barn, hwilken sahl. Jon sin broder Sundwids uthlöst hafwer medh tijo 
r.d:r, dem han eij neka kunde inför rätten opburit. Effter som jorden är ringa, och han sitter de 
små till hinder och mehn, affsades Sundwidz ifrån gården, att see sigh om på en annan stadh, 
effter som uthbetalt ähr, innan några wekors förlopp. 
 
 
 
 

Ting 11 november 1651 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 207r-209v, ÖLA. 
 
Anno 1651 den 11 novemb. höltz laga tingh medh allmogen uthi Owijken, nährwarandes 
befallningzman ehrligh och wäll:tt Pehr Erickson Niure, sampt de 12 edsworne lagrättes män.  
 Nemligen de wahnlige. 
 
1.  Erick Grott och Oluff Biörnsson i Älfwen kärer effter 2 tundsädh åker som Nilss 
Pehrsson i Sijde en långsam tijdh brukat hafwer och \är/ nu oskyldh man till jorden. Allenast 
igenom böxelen tillkommin, \kan eij/ neka sigh ingen odelsman wara, uthan begärer kunna nå 
någon wedergällningh för bruk och öfwerbyggnat. 

Altså kiändes aff den ringa rätten effter h. K. M:tt nådige resolution 4 punct, att Erick och 
Oluff träder till jorden som bördemän äre, och Nilss der ifrå. Dock skola de wederläggia 
böxelen effter zedelens innehåldh, der till medh hwadh han på gården kostat hafwer öfwer 
laga byggningh. [fol.207v] 
 

2. Anna Pehrsdotter enckia i Häggen, kärer till Oluff Jonsson ibidem på ett hemmansbythe 
som de för några åhr sädan giordt hafwa, och änkian ährlagdt 12 r.d:r till Oluff att han skulle 
föda en gammal qwinna till dödedagar för millanlagh. Och Oluff hafwer nu wunnit sin gårdh 
igen. Byttet är åther gångit. Handslogos nu inför rätten att Oluff gaff den fattige qwinnan i 
åthergifft 6 r.d:r i godh wijllia.  
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3. Lähnsskrifwaren Pähr Welhelmsson, fullmächtigh på en ung drängz, Erick Påfwelsons 
wägnar, kärandes effter hans lössarf som honom effter fäderne och möderne tillfalla kunde, 
och hans moderbroder Oluff Pehrsson i Åsen om händer hafwer och är målsman, \korn, 
koppar, smedredskap/, bådhe \häst/, koo och soo sampt annan redskap som i en fattigh mans 
gårdh kunde wara. 
 Oluff bekienner medh lefwandes wittne, att 15 r:d:r giäldh war på gården och är betalt aff 
det löse. Ded öfrige will han gierna och richtigt beskiedh göra, både för ett och annat. Säger 
att drängiens fadermoder till födorådh hafwer bekommit något småt aff boo. [fol.208r] 
 
4. Oluff Oluffson i Swedie kärer effter sitt fäderne jordh och odel, en 3:e part uthj Giäle, 
som hans swåger Jöns Pehrsson ib. brukar. Swarade Jöns denne saak aldeles okunnogh och eij 
weet huru der medh förwetter. Kan eij neka att Oluff är ju odalsman till be:te 3:e part. Anten 
Oluffs \s[al]./ fader är uthlöst eller eij kan ingen wetta, uthan säger sin \s./ fadher aldrigh 
något opburit till det ringaste.  
 Effter som ärendet war gammalt syntes och kiändes af rätten att Oluff affstår godzet för 
penningar. Altså worde de inför rätten medh handebandh wälförlicht att Jöns gaff Oluff tijo 
r.d:r för bem:te trediepart och der medh jorden affträda och honom hemular till odels 
egendom. 
 
  Ransakas bättre [i] Hackås. 
5.  Oluff Stensson i Backe klageligen tillkännagifwer huruledes som han \är/ ifrån stängd de 
affgångz- och böxlepenningar i Grubban som salig her Jöns Henninghson till honom böxlat 
och affgången uthlagt för det byte s. her Jöns \under de danske, cronojorden Grubban emot 
Hanabacken/ giorde medh Oluff uthi Hanabacke, att han gaff Grubban chronejorden för 
odelsgården Hanabacken och honom den i händer satt hafwer medh stor millangifft effter 
deras contractz lydelsse [fol.208v] som affgån[g]s- och böxlebrefwet innehåller. 
 Altså kunde rätten eij annat kiänna, efftersom Oluff förmädelst affgången och böxelen 
uthgifwen aff s. her Jöns för be:te G[r]ubban och nu affträngder, och icke nå affgången eller 
böxelen, må han sökia sin rätt i Grubban aff den som honom närmast will tillägna. 
 
 [Imarginalen:]  Hackås  tingh  vidare [Resten av sidan oskriven.] [fol.209r] 
 
 Christopher Oluffson i Ångstadh låther opbiuda ett tundlandh åker ibidem, 3 gången. 
 
 Pehr Jonsson i Hälne låther opbiuda be:te Hälnegården, 2 gången. 
 
 Hindrick Jönsson i Hälne låther opbiuda 5 spanlandh ibidem, 2 gången. 
 
 Nilss Hanson i Orgårdh låther opbiuda Orgården 4 tundlandh, 2 gången. 
 
 Nils Pehrsson lähnsman låther opbiuda en bytesskrift på halfwe Sillbacken förste gången. 
 
 Lars Jönsson i Ångron låther opbiuda halfwe gården Ångron 2 tundlandh och en half 
span, löst aff sine syskon, förste gången. 
 
 Erick Nilsson i Giåxås låther opbiuda 2 tundlandh ibidem, förste gången. 
 
 Jöns Jonsson i Matnäs låther opbiuda en och en trediedels tundlandh ibidem, förste 
gången. [fol.209v] 
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 Anders Oluffson i Hälliebacke låther opbiuda Hälliebacken 3 tundlandh, 1 gången. 
 
 Jon [Pehr enligt Svea hovrätts renoverade protokoll] Swänsson i Elfwen låther opbiuda 2 
tundlandh ibidem, förste gången. 
 
 Nilss Pehrsson i Åsom låther opbiuda Österåsom fäm fierdinghar, förste gången. 
 
 Oluff Jonsson i Myre låther opbiuda 4 tundlandh ibidem, förste gången. 
 
 Clemet Jonsson i Giäle låther opbiuda 2 tundlandh ibidem, förste gången. 
 
 Pehr Bengdtson i Goxåss låther opbiuda ett och halfft tundlandh ibidem, förste gången.  
 
 Jon Jonsson i Backe opbiuder Backgården, förste gången. 
 
 Pehr Siulsson i Köfra låther opbiuda tree tunnor och en f:r ibidem, förste gången. 
 
 Jon Håkansson i Elfwen opbiuder en och en halff tunna ib., förste gången. 
 
 
 
 

Ting 25 september 1652 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 238r – 239r, ÖLA. 
 
Anno 1652 den 25 septemb. höltz laga tingh medh allmogen i Owijken, nährwarandes h. K. 
M:ttz befallninghzman, ehrligh och förståndh Jacob Christopherson Stenklyfft, sampt de 12 
edsworne laghrättesmän:  
 Anders Oluffsson i Hälliebacke, Jöns Andersson i Miäle,  

Nilss Jonsson i Halle,  Jon Pehrsson j Bothåsen, 
Jon Swänsson i Älfwen, Oluff Pehrsson j Backe, 
Oluff Hällieson j Hwattiom, Morten Andersson j Hälliebacke, 
Pehr Jönsson i Hällne,  Sundwidz Kielson i Hälne, 
Oluff Pehrsson i Åsom. Oluff Oluffson i Swedie. 

 
1. Oplästes befallningzmannens Jacob Christophersons fullmacht. 
 
2. Wardt förbudet alt legofolck \att/ resa aff landet. 
 
3. Oplästes lahnshöfdingens herr Hans Strijkz breff och befallningh angående dess förbudh 
att ingen må drista sigh reesa medh sine wahror till Kopparberget annan wägh, uthan strocke 
wägen där tullen bör ärläggias. 
 
4. Pehr Jonsson i Hälne låther opbiuda Hälnegården, 3 gången. 
 
5. Hindrick Jönsson i Hälne låther opbiuda 5 spanlandh ibidem, 3 gången. 
 
6. Nilss Hansson i Orgården låther opbiuda Orgården, 3 gången. 
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7. Nilss Pehrsson lähnsman opbiuder halfwe Sillbacke, 2 gången. 
 
8. Lars Jonsson i Ångron låther \opbiuda/ halfwe Ångron, 2 gången. [fol.238v] 
 
9. Erick Nilsson i Giåxås låther opbiuda ib. 2 tundlandh, 2 gången. 
 
10. Jöns Jönsson i Mattnäs låther opbiuda en och en trediedels tundlandh, 2 gången. 
 
11. Anders Oluffson i Hälliebacke låther opbiuda be:te Hälliebacke 3 tundhlandh, 2 gången. 
 
12. Jon Swänsson i Elfwen låther opbiuda ib. 2 t:l., 2 gången. 
 
13. Nilss Pehrsson i Åsom låther opbiuda Österåsen 5 fjärdingar, 2 gången. 
 
14. Oluff Jonsson i Myre opbiuder 4 tundlandh, 2 gången. 
 
15. Clemet Jonsson i Giäle låther opbiuda 2 t:l. ib., 2 gången. 
 
16. Pehr Bengdtson i Guxåsen låther opbiuda ett och ett halfft tundlandh ib., 2 gången. 
 
17. Jon Jonsson i Backe låther opbiuda Backegården, 2 gången. 
 
18. Pehr Siulsson i Köfra låther opbiuda 3 tundlandh och 1 fj:r ibidem, 2 gången.  
 
19. Jon Håkansson j Elfwen opbiuder ett och ett halff tundlandh ib., andre gången. [fol.239r] 
 
20. Måns Månsson i Hara hafwer försummat laga stembno och är lageligen tillsagdt. Bleff 
han därföre saakfält till 3 m:k. 
 
21. Oluff Stensson i Bothåsen låther opbiuda Bothåssen den han i pant hafwer, 1 gången. 3 
tunlandh. [Texten överkorsad.] 
 
22. Pehr Welhelmsson låther opbiuda Röhröhn, 1 gången. 
 
23. Swen Kielsson i Kiänneråsen opbiuder en tunna och 3/4 part ib., inlöst aff sin wärsyster 
[svägerska], 1 gången. 
 
24. Kiel Jonsson i Känneråssen låther opbiuda 2 ½ tundlandh ibidem, 1 gången. 
 
25. Jöns Andersson i Backe låther opbiuda 2 tundsädh ibidem, 1 gången. 
 
26. Nilss Jacobson i Hälne låther opbiuda 1 ½ tundsädh ib., 1 gången. 
 
27. Per Hällieson i Obåsen låther opbiuda 3 t:r 2 f:r ib., 1 gången. 
 
28. Jöns Pehrsson i Funäs låther opbiuda 1 t:a ibidem för syttningz löhn, förste gången. 
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Ting 10 juni 1653  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 269v – 270r, ÖLA. 
 
Anno 1653 den 10 junij höltz laga tingh medh allmogen i Owijken, nährwarandes befall-
ningzman, ehrligh och förståndigh Jacob Christophersson, sampt de 12 edsworne laghrättes-
män:  
 Anders Oluffson i Hälliebacke, Hindrick Jönsson i Hälle,  

Nilss Jonsson i Hallom, Jon Pehrsson i Botåsen, 
Jon Swänsson i Älfwen, Oluff Pehrsson j Backe, 
Oluff Hälliesson i Hwattiom, Jöns Andersson i Backe, 
Pehr Jönsson i Hällne,  Sundwidz Kielson i Hällne, 
Oluff Pehrsson i Åsom, Oluff Oluffson i Swedie. 

 
1. Oplästes h. K. M:tz utgångne placat om myntet. 
 
2. Sädan oplästes den högstberömbligast Kongl. hoffrättz uthgångne breff och prodam-
nation om den unge skrifwaren Hans Johansson hwilken omenniskieligen drap öffwer[st]-
leuptenampten wälb. Erich Hindricksson Reuter. 
 
3. Pehr Wehlhelmsson låther opbiuda Röröhn 2 gången. 
 
4. Anders Pehrsson i Röhröhn saakfälles för oliudh inför rättn till 3 m:k effter det 43 cap. 
Ting.b. [fol.270r] 
 
5. Samma dagh inladhe hustru Ingebors i Hanabackes fullmächtigh, constabelen Pehr 
Jacobsson den ährewördige superintendentens m. Pehr Stöökz medh sine consistoriales 
wnderskreffne händer, hwilka 7 laga huus som giälzens tillhörige, och hwilka pastor bör hålla, 
såsom och öfwerbygnat. Då swarade allmogen hafwa kiändt widh sine 7 laga huus, att hålla. 
 Constabelen war begärandes att twenne aff giälet möta skole, å landztinget näst-
kommande måndagh, denne saak der widare aggera. 
 
 
 
 

Ting 17 december 1653 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 287v, ÖLA. 
 
Anno 1653 den 17 decembris höltz laga tingh uthj Owijken, nährwarandess befallningzman 
well:t Jacob Christophersson Steenklyfft, och efftersh:e sutto i rätten, nembl:  
 Anderss Olufsson i Helliebacken, Oluff Oluffson i Suedie  
 Jöenss Andersson i Miäle,  Pehr Jöensson i Helne, 
 Nielss Joensson i Westerhallen, Hindrick  ibidem,  

Joen Person i Boothåås, Mårtten And. Helliebacke, 
Joen Suensson i Älfuen, Oluff Persson i Backe, 
Sundwidz Kielsson i Helne  

 
1. Oplästes landzhöfdingens, edle och welb:ne h:r Anderss Appelboms gifne fullmacht och 
instruction till förståndigh Jacob Jöransson att wara taverne sampt wege och broe inspector, 



 

21 
 

och förmantes allmogen att dee sigh effter dess innehåldh försambligen regulera och efterretta 
skole. 
 
2. Förrige landzskrifuaren wäll:te Pedher Wellamsson låter tridie gången opbiudha Röörön, 
som han aff Anderss Pedhersson ibidem sigh tillhandlat hafuer. 
 
3. Emädan såsom een stoor cronones rest innestår oppå be:de Pedher Wellamssons gårdh 
Rööröön och han uthj arrest stelter ähr. Altså läth well:te befallningzmannen den förste 
gången opbiudha. 
 
4. Befallningzmannen på höge öf:rheetens wegnar stämbde ländz- och tolfmän sigh till 
suars på neste landztingh, aff orsaak, att dee icke effter welb:ne landzhöfdingens och hans 
gifne befallningh hafuer uthpanttat och uthj arrest stelt Pädher \Wellamsons/ egendoom för 
dee 13 t:r 22 k:r \spanne mål/ som han effter sine gifne obligation till officererne aff öfuer-
stens welb:ne Thomas Gierffeltz regiementte skyldig ähr. 
 
5. Carll Joenson i Tossåsen opbiuder Kuusgården förste gången. 
 
 
 
 

Ting 17 juni 1654 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 8r-9r, ÖLA. 
 
Anno 1654 den 17 junij höltz laga tingh med allmogen i Owijken, nährwarandess befall-
ninghzman ehrligh och förståndigh Jacob Christophersson Steenklyfft, sampt de 12 edsworne 
lagrättesmänn: 
 Anders Oluffsson i Helliebacke, Morthen Anddersson j Helliebake, 
 Jöns Andersson i Miäle,  Oluff Pehrsson i Backe, 
 Jon Pehrsson i Bothåssen, Pehr Jönsson i Hällne, 
 Sundwidz Kielsson i Hällne, Oluff Pehrsson i Åsom,  
 Jöran Andersson i Landsom, Nilss Oluffson i Swänsåsen, 
 Hindrich Jönsson i Hällne, Oluff Oluffson i Åsom.  

 
1. Anders Pedhersson i Röröön kieradhe till Pedher Wellamsson Biörckman om 56 ¼ r.d:r 8 
sk. som han effter welb:[e] lendzhöfdingens skrifuelsse på Pedher Wellamson[s at]test till 
officerernes 1651 åhrs deputat betalat hafuer. Der emot prætenderade Pedher Wellamssons, 
föregifuandes att förrige landzskrifuaren Hans Larsson som compagnietz fullmechtige war, en 
lista på en post spannemåhl till der[e]s afbetalningh tagit hafuer att opfordra och betala, för-
menandes att han honom om samma uthlagde penningar sökia och sin skada igentaga måtte. 
 Resolutio. Effter rättens affsäijandhe tillbödh Per Wellamsson honom sine penningar igen 
och wedergielningh för sin der igenom tagne skadha, och sädhan sielff oppå ett landztingh 
sökia Hans Larsson effter sitt. Män Anders Persson förwegrade sigh penningarne emottaga, 
uthan sköth sigh till welb:ne landzhöfdingen och dee 24:s doom. [fol.8v] 
 
2. Nielss Hindersson i Suedie ähr först aff befallningzman stembder att comparera widh 
Skalböle ödegodz på synen som förrättas skulle emillom honom sampt Sölfbacke och 
Rööröös mannen om skough och slåttergodz, och stembningen medh föra[ch]t försuttit. 
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Sedhan ähr han andre dagen aff profasten hemptadt att suara wedh tingen, och åtter sin koos 
emot befallningh reest.  
 R:tio. Emädhan som be:te Nielss en myckiet oprorisk man ähr, som helle allmogen witt-
nadhe, och han nu tvänne gånger befallningzmannens stembningh försuttit och förachtadt 
hafuer, saakfelttes han effter 33 cap. aff Tingm. balcken för huar gångh plichta 3 m:k, löper 6 
m:k till treeskiftes. Elliest och skall han uthj cronones fengielsse kista plichta. 
 
3. Samma dagh trädde för rätten wäll:te Pedher Wellamsson Björckman, kierandes till 
Suedie sampt Skallböletz (som et ödessböle ähr) på den ena och Önstamannen på den andre 
sijdhan om någon skough och ängies slåtter som dee sigh inkrächtadt och tillwellat hafua 
uthom någon skiäll och rett. Der medh dee sigh st[ö]dia och försuara kundhe. Altså hafuer sex 
godhe män aff Hallens och sex aff Owijkens tolfmän dijt warit och samma skoug och 
ängiesslåtter besichtigat och ährfarit. Män såsom partterne på alle sijdhor stelte sigh till 
förreningh och förlijktes således som föllier, nembl. Att Pedher Wellamsson först bekommer 
aff Suidiemannen så myckien slått och skough som ligger wester om wägen och uthan om 
Skalböletz råå till dess becken möther som skillier Rööröö och Geethåås mannen emillan. 
Huar oppå lendzmannen i Hallen, Joen Eliesson som Suediemannens fullmechtige ähr, 
handen streckte. Sädhan och behåller Per Wellamson så myckien skough och \halfwa/ 
ängieslått \med Sölfbacksman/ på öster sijdhen som uthom Skallböletz hufvu[?]råå ähr och 
intill deth nyie nedhsatta fämstenaröret widh siöön. (kallas Rörööhellehögen), som skieller 
Öhnsta och Rooröömannen åth, wisandes som wahnligit ähr till des andre skatt- heller 
bolbyeer emottaga \jemwäl den mehra slått som inom samma rör komma kan/, huilke godhe 
män medh [fol.9r] stånghrå uthgå skole och laghgilde merkie mehra sättia. Elliest och afsades 
att Swedie och Sölfbackes mannen som Skallböle ödegodset innehafua, deth dee afwijka 
medh allom sin booskap och creatur ifrå samma böle, helst effter dee mitt uthj alles deras 
skough och slått liggia och stort förfångh tillfogha, så som och afstå medh skougen på östra 
sijdhan till be:te ödeböle. Och Suediemannen icke wijdare gå uthom inom Skalböletz råå och 
röör. 
 
4. Hustru Ingeborgh i Hanabacka opbiuder Bothååsgården förste gången, näste frändom till 
återlössningh. 
 
5. Per Joensson i Fuunäs opbiudher och 2 t.l:d uthsedhe i be:te by liggiandes, förste gången. 
 
6. Bleeff samtyckt och afdömbt deth well:te Pedher Wellmsson Biörckman fastebreeff oppå 
deth hemmanet Rööröö[n] som han aff Anders Pedhersson ibidem för 180 r.d:r in specie och 
huadh mehra accord han lofuat och gifuit, hafwer sigh tillhandlat och kiöpt hafuer, huar om 
contractet wijdare uthwijsar och förmäler. Och detta alt effte[r]som deth 9 cap. aff 
Jordabalcken kan uthwijsa och fö[r]mäler. Och elliest detta kiöpet tree gånger lagligen 
opbudit ähr. 
 

 

 
 

Ting 9 november 1654  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 23v-24v, ÖLA. 
 
Anno 1654 den 9 novembris höltz laga tingh. Nährwarandess landzskrifuaren försichtigh 
Larss Joensson Roshemius uthj befallningzmans well:te Jacob Christopherssons stelle och 
efftersch:e sutto i retten, nembl: 
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 Anderss Olufson i Helieback, Jöens Anderson i Miäle,  
 Joen Person i Boothååsen,  Per Jöenson i Hellom, 
 Nielss Joensson i Westra Hellom, Mårtten Anderss:n i Hellieback, 

Joen Suensson i Älfuen, Hindrich Jöensson i Helne, 
 Sundwidz Kielsson i Helne, Oluff Helliesson i Huattiom, 
 Oluff Persson i Åsom,  Jöens Anderson i Backe. 
 
1. Jöens Andersson i Backen bleeff satt i tolfmanna nembden och afladhe sin edh å 
laghbooken deth han i samma sitt embette motte rådigh wara och finnas skall.  
 
2. Nembden afsadhe och dömbde deth Siull Matson i Neestadh och Oluff Pedherson ibidem 
sampt Joen Ahrfwidsson i Opåsen skola betalas för een systerpart uthj Toossåsen som Joen 
Nielson nu åboor, helst effter han icke medh penningar laghligen bewijses för sin partt 
uthlöster wara, och han sedhan söker sin fångeman igen deth besta han kan och gitter. 
 
3. Gullich Olufson i Hov[e]rmo för suarslösa emot Joen Olufson i Kiöfwra saakfelltt effter 
deth 33 cap. aff Tingm. B. – 3 marker till treeskiftes. 
 
4. Erik Grutt i Häggen för lååhtande in för retten emot Anderss Joenson i Myre sak – 3 
marker till treeskiftes.  
 
5. Per Persson och hans son i Oppåsen saak för suarelösa emot tingelaget om deres båth som 
dee förderfuat hafua – 3 m:k till [tree]skifft. Och neste tingh till suars wara skall. [Texten 
överkorsad.]  [fol.24r] 
 
6. Nembden afsade och dömbdhe deth Christopher Olufson i Öhnstadh fastebreeff oppå 
efftersch:e jordepartter som han inlöst hafuer, neml. aff Pedher Erson i Miele och Nilss 
Hanson i Ohrgården, fullmechtigh giorder å Anderss Andersons wegnar ifrå Rafuen, ett 
tundlandh för deras odelsrätt \afgångh och sohne/, så som och alla andre panttejordar der 
under liggiendess – 80 rijchsdaler. 
 
7. Afsadess och dömbdess att Erick Essbiörson Grutt fastebreff bekomma skall uppå den 
huus och jordh uthj Myskie sochen och Byen liggiendess som han aff Jöens Andersson i 
Sidhe för 31 r.d:r, böxlen föruthan, sigh tillhandlat hafuer. 
 
8. Der iempte dömbdess att Pedher Bengdson i Guxåås fastebreeff oppå 1 t:d jordh i Guxåås 
liggiandes bekomma skall, som han för 48 r.d:r inlöst hafuer, iemwäl och för 4 r.d:r böxell 
och 14 r.d:r \till Giölu och Anna Steensdöttrar/ på odelsretten betalat hafwer. Derhoos hafwer 
[han] af godh willia förundt Oluff Steenson huus och hemferrdh och någre ängiesletter i 
skogen så lengie hans lifstijdh warar, och sedhan kommer sådant honom Per Bengdtson till. 
 
9. Joen Joenson i Vesterbacke skall och fastebreff bekomma oppå 1 5/6 tunnelandh jordh i 
Backe belägen, som han aff Enar Månson ibid. för 64 r.d:r kiöpt hafuer. Iemwäl på en 
systerpartt bydt odell i odel godh för åtta r.d:r der sammestädes belägit.   [fol.24v] 
 
10. H. Ingeborgh i Hanebacka opbiuder andre gången Boothååsgården 3 t:d, andre gången, 
som hon kiöpt hafuer. 
 
11. Jöens Swenson och Hindrick Jöenson i Hallom [läs: Hällne] opbiuder 2 t:d jordh ibidem 
som dee aff rette bördeman i Hackåsen inlöst hafuer. 
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12. Per Joenson i Daalen opbiuder Jöenss Andersons gårdh i Lockåsen, förste gången. 
 
13. Per Jonsson i Funääs opbiuder Funääsgården 3 gången. 
 
14. Dömbdess och af retten bewilliadess deth Nilss Hanson i Ohrgården fastebreff bekomma 
skall oppå Ohrgården om 6 tunnelandh som han aff sin fadher wellerde Hans Nielss. i Ohrgår-
den för 74 rijkz daler inlöst hafuer som widare seendess ähr aff hanns undfångne kiöpeskrifft. 
 
15. Hanss Pärson i Westerbacke opbiudher Westerbackegården om 2 ½ t:d, förste gången. 

 
 
 
Ting 6 augusti 1655 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 45r-46r, ÖLA. 
 
Anno 1655 den 6 augustij höltz laga tingh medh allmogen i Owijken, nährwarandes befall-
ninghzman ehrligh och förståndigh Jacob Christophersson Steenklyfft, sampt de 12 edsworne 
laghrättesmän: 
 Jon Pehrsson i Bothåsen, Oluff Oluffsson i Swedie, 
 Jöns Andersson i Miäle,  Morthen Anderss. i Hälibacki, 
 Nilss Jonsson i Hallom  Oluff Pehrsson i Åsom, 
 Sundwidz Kielsson i Helne, Jöns Andersson i Backe, 
 Oluff Helliesson i Hwathiom, Hindrich Jönsson i Helne, 
 Jöns Jonsson i Mattnäs, Pehr Oluffsson i Häggen. 

 
1. Hindrich i Helne, Jöns i Matnäs och Pehr i Häggen blefwo opsatte uthj tolffmans längd 
och affladhe sin edh å book, uthj deres ställe som afträdde. 
 
2. Förmantes allmogen medh flijtt att de uthan någon försummelsse uthgöre sin wahnlige 
åhrs uthlagor, K. M:tz bröllopzgiärdh och de 6 skillingar till Giefleborgz reparation. 
 
3.  Och att allmogen rättrådeligen uthgör sin korntiondh.  [fol.45v] 
 
4. Hustru Ingeborgh i Hanabacke opbiuder tredie gången Boothåsen 3 th:r landh som hon 
kiöpt hafwer. 
 
5. Erich Jonsson i Känneråsen opbiuder en pantleigde 7 mälingar ibidem, en halff gårdh, 
1 gången. 
 
6. Wardt aff rätten samtyckt, att emädan Ånger[on] och Långswedh männen twijsta om 
något rödielandh, skall tolffmän der effter förfahra och grangifweligen skärskodha till laga 
tingh. 
 
7. Samma dagh trädde för rätten Simon Biörn[sson] i Backe och præsenterade een kiöpe-
skrifft hwar med han bewijste sigh hafwa kiöpt någon jordh aff sine bröders dottrars männ 
nemligen Oluff Oluffsson i Wijken \husman/ beräcknat uthi peningar fiorton r.d:r för sin 
hustrus odel. I lijka måtto aff Nilss Erichsson i Wijken och kiöpt hans hustr[us] arfzrätt 
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liggiandes i be:te Backegården den S[imon?] besitter \som hans kiöpeskriffter uthwijser/ och 
derföre gifwit tijo r.d:r och en tunna korn uthi breff sohne. Dess för uthan gifwit till Oluff 
Hindricksson i Wästerback[en] en koo, hwilken och räcknar sigh een odelzman till. [fol.46r] 
  Låther be:te Simon opbiuda Backegården 1 gången. 
 
 
 
 

Ting 25 juni 1656  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 80r-81r, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arliv (Gävleborg), vol. E XI e:3137, fol. 348r–349r, RA. 
 
Anno 1656 den 25 junij höltz lagha [tingh] medh allmogen i Owijken, nährwarandes landz-
skrifwaren, ehrligh och förståndigh Lars Jonsson, sampt de 12 edsworne laghrättesmän: 
 Jöns Andersson i Miäle,  Jon Pehrsson i Bothåsen,  
 Hindrick Jönsson i Hällne,  Morthen Anderss. i Hälbacke, 
 Jöns Jonsson i Mattnäs, Oluff Helliess. i Hwattiom, 
 Anders Oluffsson i Hällieback,  Sundwidz Kielsson i Hälne, 
 Jöns Andersson i Backe,  Oluff Pehrsson i Åsom, 
 Oluff Oluffsson i Åsom, Oluff Oluffson i Swedie. 
 
1. Effterfrågades om storböndagzbrott att någon funnes i tinglaget som hafwer försummat 
gudztiensten \den 1, 2, 3 storböndagen/. Då swarade gemehne allmogen icke ens wiste som 
detta öfwerträdt hafwer. 
 
2.  Emädan Oluff Swänsson i Sijde står igen medh kronones uthlagor i 3 åhr, och äger icke 
att uthgöra för sin stora fattigdom skuldh, opbiudes jorden i be:te Sijde så mycke honom 
lottnas, förste gången.  
 
3. Anders Nilsson i Funäs står och igen medh 3 åhrs extraordinarie räntan. Opbiudes hans 
jordh förste gången. 
 
4. [Text saknas, resten av sidan oskriven]  [fol.80v] 
 
Desse effterskreffne huusmän angifwes i tinglaget sampt gierningzkarlar. 

[Hovrättens lydelse: Desse effterskreffne huusmän blefwo taxerade, hwar effter rådh 
sino, att ährläggia till chronan åhrligen, så längie de huusmän sittia och fördelen brukar.] 
 
 Owijkens [och Möskie] sochn: 
Jöns Pehrsson i Backe bewilliades uthgiöra  
 till chronan åhrligen   ½ r.d:r 
Anders Erichsson i Backe bewilliade  ½ r.d:r 
Oluff Jonsson i Bolåsen, husman, är icke tillstädes, 
 samtycktes uthgöra   ½ r.d:r 
Oluff Jonsson i Hägzås, sitter för sig sielf  ½ r.d:r 
Pehr Jönsson i Öhnstadh, huusman   ½ r.d:r 
Jöns Jönsson i Opåsen, husman   ½ r.d:r 
Erich Pehrsson i Botåsen, huusman   ½ r.d:r 
Pål Oluffson i Sijde, huusman   ½ r.d:r 
Tage Jonsson i Landsom    ½ r.d:r 
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Måns Erichsson i Landsom   ½ r.d:r 
Erich Ericson i Miäla, huusman  ½ r.d:r 
Oluff Oluffsson i Åsen      1 ort 4 öre  
Oluff Jönsson i Åsen   ½ r.d:r 
Oluff Hindrickson i Älfwen  ½ r.d:r 
Anders Jöransson i Pehrsås, ogifft  ½ r.d:r 
Siul Olofson, ibidem    ½ r.d:r 
Pehr Jonsson i Åsen, ogifft   ½ r.d:r 
Jöns Erichson i Dille, skräddare   ½ r.d:r 
Jon Jonsson i Hallom   ½ r.d:r 
Erich Oluffson, smedh i Hormoo  ½ r.d:r 
Nilss Erichsson i Wijken   ½ r.d:r 
Nilss Oluffson i Swänsås, huusman  ½ r.d:r 
Måns Håkansson i Älfwen   ½ r.d:r 
Oluff Pehrsson i Sijde, huusman  ½ r.d:r [fol.81r] 
Erich Pehrsson i Lockås, huusman  16 öre 
Pehr Jönsson i Funäs, huusman  16 öre 
Grels Erichson, ogifft, är hos sin broder  ½ r.d:r 
Måns Oluffson i Backe, huusman  ½ r.d:r 
Oluff Jonsson i Botåsen, skomakare  ½ r.d:r 
Anders Pehrsson, huusman i Röröhn   ½ r.d:r 
Oluff Nilsson i Bolåsen, huusman  ½ r.d:r 
Pehr Pehrsson i Opåsen, huusman  ½ r.d:r 
Bengdt Tomatzon i Bolåsen  ½ r.d:r 
 
5. Hans Pehrsson i Wästerback opbiuder 2 ½ tundlandh ibidem, 1 gången. 
 
 
 
1657 (protokoll saknas) 
 
1658 (protokoll saknas) 
 
 
 
Ting 22 februari 1659 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 135r-136v, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborg), vol. E XI e:3142, fol. 393r–394v, RA. 
 
Anno 1659 den 22 feb. höltz laga tingh medh allmogen i Owijken, nährwarandes befall-
ninghzman ehrligh och wäll:tt Daniel Bertillsson, sampt de tolff edsworne laghrättesmän: 
 Jöns Andersson i Miäle,  Hindrik Jönsson i Hällne, 
 Oluff Pehrsson i Åsom, Oluf Olufsson i Åsom, 
 Sundwidz Kielson i Hällne, Oluf Stenson i Backe, 
 Morthen Andersson i Backe,  Jöns Andersson i Backe, 
 Pehr Oluffsson i Häggien. Hans Matzson i Wijkn, 
 Nilss Pehrsson i Åsom,       och Jöns Jonsson i Mattnäs. 
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1.  [Paragrafen överkorsad]   
Angifwer lähnsman Nilss Hansson ratione officij för rättn en höghmåls saak, huru såsom en 
leutenampt Casparus Ketzel under cap. Stubb compag. och öfwerst Liborij[?] regemente skall 
hafwa bedrefwit slagzmåhl oppå en ung bondedräng widh nampn Jöns Olufsson i Hallom 
\förledin d. 26 januarij/. Är nu tillstädes kommin, och så widt at han inför rättn sin skuldh och 
missgiärning kan bekänna, i så måtto, nembligen att \drängen/ Jöns hafwer warit nämbder uthj 
skiutzfärdh att föhra capiten Stubs tienare, hafwer be:te tienare glömbdt en lijthen kagga hos 
Larss i Ångron. Måste han altså löpa tillbakers, och befalte \skiutzdrängen/ hålla hästen medh 
sine saaker på wägen. Emedler tijdh kom be:te leutenampten körandes, och bad honom laga 
sin häst och släda af wägen. Drängien hafwer stådt medh \betänckiande/ icke wille wijka, 
effter han hadhe capitens saaker om händer. [fol.135v] Då fattade leutenampten uthj en 
gran\stöör eller/ kiäpp och slogh honom det första slaget öfwer högre armen, det andre nederst 
af ryggen och ländkulan, hwar effter the omsider äre åthskillte wordne. Drängien med möda 
fölgde sin häst till Owijkens kyrckia. Der blef han förswagat, och lät sin häst löpa skiutsfärden 
fram till Hallen \och badh sin grandräng tagan igen./ Gick så sin wägh hemmåth, klagandes 
sin nödh i wägen för lähnsman, att han blef slagin uthaf en leutenampt. Då hafwer länsman 
swarat honom, Gudh förlåt digh att du icke sadhe migh förr mädan öfwersten war här, så 
skulle sådant blifwa till daga gifwit. Omsijder skred han hemm. När han kom in [i] stugun så 
badh han sin modher och granne Halfwar Nilsson i Hallom hielpa sigh aff med med kläderne, 
som då tillstädes woro. Och bekende för dem huruledes han war af en leutenampt under wägn 
widh Ångron slagin, och synte dem sin arm och rygg. Bekände Halfwar att armen war swullin 
och blådh, sampt rödt öfwer ländkulan. Altså lades han \straxt/ till sängz och önkade sigh 
swåra, och badh Gudh bätter sigh. Den 27 huius war han begerandes prästen skulle besökia 
sigh med Herrans höghwördige nattwardh, hwilket och så skedde aff herr Michaël Udd. När 
prästen dijtt kom hafwer \i sin siukdom/ han bekiänt uthj någre mäns nährwaro att be:te 
leutenampt hafwer slagit sigh och der af fådt sin siukdom. Då hafwer hans modher Karin 
Jönsdotter frågat honom, om han wille tillgifwa och förlåte leutenampten sin missgierningh 
och förseelse. Då hafwer han swarat ia. Uthaf hiertat remitterandes saaken uthj Guds händer. 
Ähr så sachteligen afsomnat och dödh blefwin den 9 februarij.     [fol.136r]  
 Rp. Ärendet stältes under \den nedrige/ rättens judicerande,    [Resten av sidan oskriven] 
 
[Ur hovrättens renoverade protokoll, fol.394r:] Ärendet stältes uti den nedrige rättens be-
tänkiande, kunde han inte annat judicera utan effter leutnamptens egen bekännelse att han 
tyvärr een stoor och grof syndh så emot Guds som sin egen jämchristne bedrifwit hafwer, 
ehuruwäl han den låter sig hårdt till hjärtat gå och nu [fol.394v] deröfuer drager stoor ångest 
och ruelse såsom af gode wittnen och skiähl tillbunden. Kan denne nedrige rätten icke befrije 
hans lijf utan dömes han skylldig effter det 16 cap. Sårm. med willia, Dråpm. med willia 2 
cap. L.L. Gen 9, Exodi 21, Levit 24, N[?] 35, Deut 19 cap. sår wårde natt och år, och döden 
wärd wara.  
 Ofwanskrefne ransakning och domb är tillijka till hög-Kongl. hofrättens wijdare skiärskå-
dande och nådige resolution öfuerskickadt. 
 
[Jämtlands domsagas protokoll, fol.136v. Paragrafen överkorsad och saknas i hovrättens reno-
verade protokoll.] 
2. Öfwersten wälborne h:r Hindrick Flämmingh hafer låtit hijtt skicka budh, att rättn skulle 
ehrfahra och examinera en saak, som honom för öron kommin ähr, att twänne \hans/ under-
officerare aff det norriske affmarcherade krighzfolcket hwilka siuk woro och qwarlembnades 
\i höstas/ Aron Förare och Håkan Corporal skulle wara sinnader begifwa sigh på flychten och 
rymma öfwer fiällen åth Norrige. Tå framhafdes corporaln Håkan och nekar aldeles sådan 
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tanckar hafwa hafft, mycket mindre tänckt att göra. Uthan säger sigh wara förförd och 
orättwissligen angifwin för sine öffwer officerare. Tillspordes honom hwem det ock wara 
skulle. Fram kom en ung dräng Pehr Jönsson i Åsom och wittnade be:te corporal hafwer 
kommit uthj sin gårdh den 16 huius och war begärandes att han wille gå till Bengdt 
Thomatzson i Bohlåss som på then tidh hafwer kundskap bekommit att twänne elgzdiur hafwa 
gådt för hans wåhner och begära att han kunde få föllian söder i kiähln. Pehr gick till Bengdt 
och hade corporalens budh fram. Sedan hafwer Bengdt refererat till en ryttare Mattias be:dh 
och wändt lijka som corporalen wille sökia ledsagan öfwer fiälln. Altså synes detta hafwa sitt 
uhrsprungh af inthet annat, uthan hastigheet och privat haat emillan corporaln till häst Erich 
Sigfridsson under maiorn Class Stens compag. och corp. be:te Håkan wara skiedt, och uthi 
öhlsmåhl. 

 
 
 
1660 (protokoll saknas) 
 
 
 
Ting 29 april 1661 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 8r-10r, ÖLA. 
 Folia 9 utgörs av ett odaterat brev, skrivet av kyrkoherden i Berg, Johannes Sigvardi (Jöns Siulsson). Det 
återges i utgåvan Bergs tingslags domboksprotokoll.  
 
Anno 1661 den 29 aprilis, höltz laga tingh medh allmogen i Owijken. Wederwarandes chro-
nones befallninghzman ehrligh och wäll:tt Daniel Bertillsson, sampt de 12 edsworne lagh-
rättesmän: 
 Oluff Oluffson i Swedie, Morthen Andersson i Hellieback, 
 Hindrick Jönsson i Hällne, Jönss Jonsson i Mattnäs, 
 Oluff Oluffson i Perssås Oluff Stensson i Backe, 
 Sundwidz Kielsson i Hällne, Anders Jonsson i Swänsås, 
 Hans Matzson i Wijk,  Jöns Andersson i Backe, 
 Erick Essbiörnsson i Byn,  Jönss Nilsson i Swedie. 
 
1. Morthen Jonsson i Trapnäs fordrar effter 2 r.d:r som Jon Gunnarsson i Opåssen honom 
skyldigh ähr. Jon lofwade betala be:te 2 r.d:r till nästkommande pingesdagh. 
 
2. Larss Gullickson i Hoormo, en ogifft dräng, hafwer besowit och giordt mökränckning 
medh en ogifft kohna, Britha benemndh, födder i Alzen sochn, och aflat barn tillsamman. 
Drängien bekienner sin syndh och den af hiertat ångrar. Kohnan \är/ aff \landet/ dragen och 
ingen weet hwar hon wistas. 
 Altså bleff be:te Larss effter det 3 cap. Gifftem.b. L.L. saakfält för lönskeläger till – 40 
mark.  [fol.8v] 
 
3. [Texten överkorsad] Angaff befallningzman Daniel Bertillsson i rätta desse effter-
skreffne, Morthen Andersson Hälliebacke, Jon Andersson i Wijken och Swän Jöransson i 
Hallom, hwilka hafwa uthj förbudin och olaga tijdh uthi dymbelweckan skutit och fält ett 
elgzdiur. 
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 Framkallades ofwanskreffne bönder och grangifweligen särskildte examinerades. Bekiän-
de the otvugne sin förseelsse och missgierningh begångit hafwa.  
 Ehuruwäl de \ångra sin misgierning och låta sigh till/ hierta gå, kan dem rätten den eij 
befrija, uthan effter H. K. M:z uthgågne förordningh om diur skiutande, dat. Stockholm 1647, 
saakfälles \de/ till etthudrade dal:r sölfwermynt. 
 
4. Simon Biörsoon j Backe läth opbiuda någon jordh i be:te Backe der han boendes ähr, 
inlöst ock kiöpt aff sine bröder och swågrar. Andre gången. 
 
3[!] Angaf befallningzmannen Daniel Bertilsson i rätta desse effterskrefne, Mårthen Ander-
sson i Helliebacken, Jon Andersson i Wijcken, och Swen Jöransson i Hallom, hwilcka hafwa 
uthi förbudin och olaga tijdh neml:n i dymbelweckan skutit och fäldt ett elgzdiur.  
 Framhades förthen skuld förbe:te bönder, och blefwo af rätten sampteligen tillfrågade om 
de icke hafwa hördt sigh [OBS. fol.10r] som tidigast Kongel. Maij:tz drotningh Cristinæ uth-
gångne skoughz ordinantia och stadga (à dato Stockholm d. 22 martij a:o 1647), så å ordinarij 
hållne landz- som laga tingh allom offenteligen wara oplässen och publicerat, i sträng och 
alfwarligh förbudh att ingen, ehoo han hälst wara kan, må fördrista sigh uthi förbudne tijdher 
slåå el:r fälla något höghdiur, medh påfölliande plicht och böther som i be:te ordinantia finnas 
infattade. Hwar till de icke kunde neeka, uthan föregåfwo sig hafwa öfwerstens, wälb:d Georg 
Hindrick Lybeckers lof och tillstånd att wara hans skytter. Såsom och beropade sigh på 
wälb:te h:r öfwerstens uthgifne zedhel i boockstafwen lydandes: Det nogbe:te bönder är 
allenast lofgifwet att skiuta diur el:r fugel uthi effterlåtne laglige tijdher på sine egne enskijlte 
ägor och skogar. Doch i förbudne tijdher der med aldeles afståå och oppehålla. Så på det diur 
jempte fugel må hafwa tillfälle fredat och obehindrat att sigh genom Gudz wälsignelse 
föröcka. Men effter h:r öfwerstens afreesande här ifrån landet hafwa ofwanrörde bönder sig 
een större dristigheet företaget (oachtandes någre förmaningar), och som för är sagdt, fäldt ett 
elgzdiur uthi dymbelweckan, hwilcket sträfwer emot Gudz- sampt uthgångne Kongl. Maij:tz 
wärdzlige laagh, recesser och stadgar.  
 R:tio. Och ehuru wäl offtabe:te bönder nu bekiänna såssom ångra sin begångne öfwer-
trädelsse kan den nedrige rätten dem härmed icke befrija, uthan effter mehrbe:te Kongl. 
Maij:tz drotningh Christinæ wälfattadee Skoughz ordinantia och den 9 punct:n (angående 
diurfång och fugelskiutande). Saakfällas dhe till penningar - 400 marker. 

 
 
 
Ting 19 september 1662 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 79r-81r, ÖLA. 
 
Anno 1662 then 19 septembris höltz laga tingh medh allmogen i Owijckens tinglagh, nähr-
warande Kongl. Maij:tz befallningzman ehrligh och wählförståndigh Daniel Bertilsson, sampt 
dhe tolf edhsworne lagrättessmän: 
 Oluff Olufsson i Swedie, Hindrich Jönsson i Hällne, 
 Jöns Jonsson i Mattnässet,  Sundwijss Kielsson i Hällne, 
 Erick Essbiörnsson i Byen,  Jöns Nilsson i Swedhie, 
 Hans Mattsson i Wijcken, Peder Olufsson i Backen, 
 Jöns Jönsson i Miähla,  Anders Jonsson i Swenssås, 
 Oluf Olufsson i Åssen,  Oluff Simonsson i Backe. 
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1. Oplästes Kongl. Maij:tz drotningh Christinæ uthgifne swar och förklaringh á dato 
Stockholm den 27 februarij a:o 1653 på dhe punckter och ärender som hans höghgrefl. 
excell:tz och nåde, h:r gouverneuren högwälborn Johan Qxenstierna i strängh och alfwarligh 
förbudh hafwer uthwärckat, att allmogen här i landet som egne hemman äga, eller dhem 
besättia, skole intet fördrijsta sigh der ifrån någre ägor till en och annan försälia, antingen af 
åcker, engh, uthmarck, skogh, uthiordher, ehwad nampn dhe hälst hafwa kunna, och dhen som 
sigh här emot förseer skal såsom en förbudz öfwerträdare strafas. 
 
2. I lijcka måtto publicerades Kongel. Maij:tz ankomne placat, á dato Stockholm d. [28] 
septembris a:o 1661 i bookstafwen lydandes att alla kneckter, [fol.79v] som i förledne feijgda 
åhren hafwa deser[t]erat sin fahna och regemente, eller dhe som elliess under fremmande 
potentater i hwariehanda måtto af olägenheet kunna inräcknat, pardoneras sampt effterlåtas nu 
emot Kongel. Maij:tz wälfattade edict, att hemkomma i fädernässlandet igen, effter Kongl. 
Maij:tz nådige behagh. 
 
3. Wijdare notificerades Kongel. Maij:tz uthgångne mandat och påbudh, á dato Stockholm 
d. 18 junij a:o 1662, af innehåldh, det härmedh alfwarligen förbiudes, att ingen hemligen eller 
oppebarligen, till land eller watten skal fördrijsta sigh genom andre, någre redhe penninger, 
dhet ware sigh silf, guldh, koppar och paijmynt till fremmande och uthrijkes orther eller 
landzskap affföra, wedh Kongel. Maij:tz onåder och påfölliande straf. 
 
4. Tehsslijckess anuncierades Kongel. Maij:tz uthgångne placat, á dato Stockholm d. 28 
julij a:o 1662 angående \en del/ inrättade manufaktuer wedh Carl Gustaffs stadh, och huru-
ledes dher medh skal förhållas. 
 
5. Befallningzmannen tilfrågade allmogen medh någa ransaakning, om någon i församb-
lingen \fans/ som hade försummat Kongl. Maij:[tz] uthgångne påbudh om dhe tree store 
solenne böne- och fastedagars fijrande och celebrerande. Angafs altså ingen dätta Kongel. 
Maij:tz mandat hafwa öfwerträdt.  [fol.80r] 
 
6. Wäl:t Peder Welambsson i Rörrön kiärade till Erick Nilsson i Joxåssen om en half tunna 
sill, som \han/ hade nedsatt hoos honom att öfwerlefwereras till borgmästaren wäl:t Jon 
Mårthensson Qwast. Nu hafwer be:te Erick Nilsson uthan om wälbe:te Peder Welambssons 
tilstånd och wethskaph samma halftunna sill lefwererat till sal. hederlige och wäl:de h:r Oluf 
Ericksson som förestodh pædagogiam uthi Owijken. 
 R:tio. Altså blef af rätten slutet och afsagdt det förbe:te Erick Nilsson skal betalla Peder 
Welambsson ofwanrörde halftunna sill effter mätissmanna ordhom, söckiandes sedan sin 
fångzman bäst han kan eller gietter. 
 
7. Profsten wyrdige och wäl:e h:r Anders Elofsson i Owijcken opbiuder Jon Östenssons och 
Anders Mickilsson gårdh i Sijdhe, hwilcken han sig inlöst hafwer för ett hundrade r.d:r. 
 
8. Hustru Britha i Dahlåssen och Bergh sochn kiärade till Jon Gunnarsson i Nårgårdhen om 
si[u] r.d:r, som henne resterar på dhe länte penning:ne, sampt wahror och en häst, till hwilcket 
Jon icke neka kunde. Altså wardt af nämbden afdömbt att Jon skall gifwa henne hustru Britha 
för be:de skuldh fyra tunnor korn som godt är, för hwilcket Hans Mattsson i Wijcken sigh i 
löffte ställer, att betalla åtta daghar effter Michaelis nästkommande. [fol.80v] 
 
9. Befallningzmannen tilfrågade sampteligen allmogen i Owijckens tinglagh hwarföre dhe 
eij efterkomma befallningar som dhem påbiudes och i synnerheet genom hwad orsack dhe 
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som nyligast hafwa försummat, skalle budh och gångh der med samman komma på förlagdh 
tijdh eller rum i Nääss sochn. Så emädan dhe föregifwa willia, sigh uthi rättan tijdh hafwa 
bekommit budh, som uthskrifwet och befallat war, uthan strax enär be:te zedel framkom så 
bekänna dhe sigh wäl hafwa gåt åstadh, men i wägen om wändt, för än dhe på förstembd orth 
eller rum låte sigh finna. 
 R:tio. Imponerades altså af rätten att \allmogen skal comparera och/ swara h:r befall-
ningzmannen på nästkommande landztingh för alt wijdhare åthal. 
 
10. Beswärade sigh Pehr och Hindrick Jönss sönner i Hällne, att dhe icke kunde blifwa mäch-
tige dhe sex r.d:r som dhe uthi förlidne åhr 1661 af rätten blefwo tildömbde att bekomma. 
 R:tio. Altså wardt \åther å nyo/ afsagdt att ländz- och tolfmän skole hwar honom Pehr och 
Hindrick Jönssöner betalla en half r.d:r och sedhan hwar tolfman i synnerheet bötha effter 
dhet 33 cap. Tingmål.b. L.L. – 3 m:k. Och ländzmannen Nils Hansson saakfälles allena att 
bötha penning:r – 6 m:k. 
 
11. Christopher Olufsson opbiuder ett tunneland jordh \tridie gången, kiöpt af Peder Jonsson i 
Önstadh för tiugusex r.d:r.  [fol.81r] 
 
12. Framträdde för rätten Simon Biörnsson i Östbacken och Owijckens sochn, præsen-
terandes en trowärdigh lagbuden kiöpeskrifft, dher medh bewijssandes huruledes han å sin 
egen vägna effter sin sal. föräldhrar hafwer arff på sin brodherparth 1 ¼ tunnelandh i be:te 
Österbacken, sampt uthlööst och förlijckt sin brodherhustru Bergita Biörssdotter, tillijcka 
medh brodherdotteren Gollö Jonssdotter för \deras/ tillfallne ahrfzloth som sigh sammaledes 
belöper 1 ¼ tunnelandh jordh, och derföre dhem tillhopa gifwet – 27 r.d:r. Desslijckest hafwer 
han gifwet sin granne Oluf Hendricksson ibidem en koo för en lijthen jordheparth, som han 
sigh odhelzman tillräcknade, som kiöpebrefwet bredhare uthwijsser. Så emädhan dhe 
bekiändhe sigh uthi godh redho, den sijdste penning, medh den förste till fullo nöije effter 
derras egen begiäran opburet och annamat hafwa. Och förden skuldh afhender dhe sigh och 
sina effterkommande barn och arfwingar för be:te jordh medh huussen och alla tilliggiande 
låtter och lundher i wåtho och thorro, nährby och fierran, som dher af åldher underlegat 
hafwer, häller här effter medh rätta tillwinnas och läggias kan. Och det altsammans 
hemmulade som tillägnade ofwanbe:te Simon Biörnsson, hans effterkommande barn och 
ahrfwingar, frijdt och opåthala löst för föddom och ofödom, i alla måtto nyttia, brucka och 
behålla till ewerdeligh fast oklandrat egendomb, nu såsom föreskreffne kiöp, lagligen händt 
och skiedt ähr, för lagh och rätta kungiort och stadfästat, och ingen fans som her emot sadhe 
ell:r säija kunde. Hwarföre dömbde jagh medh nämbden samma kiöp fast och stadigt ståå, och 
icke åthergåå medh both och plicht som Sweriges lagh innehåller och förmähler. 

 
 
 
Ting 24 september 1663  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 151r-154v, ÖLA. 
 
Anno 1663 den 24 septembris höltz allment laga tingh medh allmogen af Owijckens tinglagh. 
Wederwarandes cronones befallningzman ehrebar achtat och wählbetrodde Daniel Bertillsson, 
sampt sochnens edhsworne nämbdh: 
 Mårthen Andersson i Hälliebacken, Oluf Pedersson i Åssom, 
 Anders Jonsson i Swenssåsen, Hans Mattsson i Wijcken, 
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 Jöns Andersson i Backe, Erich Essbiörnsson i By, 
 Måns Erichsson i Sölfbacken, Oluf Olufsson i Åssum, 
 Oluf Olufsson i Swedhie, Jöns Nilsson i Swedhie, 
 Jöns Jonsson i Nässe, och  Hindrich Jönsson i Hällne. 
 
1. Publicerades Kongl. Maij:tz wår allernådigste Konungz och herres placat angående 
wijsse hestemarcknaders inrättande, på serdeles dher till förordnade orther, daterat Stockholm 
d. 29 maij a:o 1663 medh dherhoos fölliande hans höggrefl. excell:tz och nådhes högwälborne 
h:r gouverneurens skrifftelige öfwergifne befallning á dato Stiernsund d. 24 julij a:o 1663. 
 
2. I lijcka måtto notificerades Högkongl. Maij:tz patent om dhet falske silkes- sampt uth-
sträckiande klädhesinförssel, gifwet Stockholm d. 7 aprilis a:o 1663. Der iempte bijfölliande 
hans höghgrefl. excell:tz h:r gouverneurens befallningh att sådant wederbörligom til effter-
rättelsse skall afkunnas och effterlefwas, å dato Stiernsund d. 29 maij a:o eiusdem. [fol.151v] 
 
3. Mårthen i Åssom och Owijckens sochn som tilförenne 1658 på Andersön \haf:r warit/ 
boendes, blef af rätten tildömbt att betalla \till landzskrifwaren Lars Jonsson Roshemius/ fem 
rijckzd:r för samma åhrz resterande krijgzhielp, som belöper sig effter landzskrifwarens 
räckningh och restlängdh, en tunna och tolf kannor, och sedan dher han finner sig hafwa 
någon wijdhare prætention så sökie h:r artijglerije leutnampten Anders Pedersson Kiämpe 
som bäst han kan och förmår. 
 
4. Samma dato höltz en ransackningh öfwer en ryttare Pedher Kongh, hwilcken hwilcken 
anklagit är hafua kommet medh en annan ryttare Hans Jönsson, inqwarterat i Brondfhlo 
tinglagh d. 28 julij uthi hustru Anna Jönsdotters gårdh i Owijckens sochn \rijdandes/ och 
badhe henne wijssa sigh wäg til Oluf Jonsson skomakare i Bottåssen, dhet hon strax giordhe, 
och gick så sedhan hem igen. Då wände denne ene ryttaren, bem:te Pedher Kongh strax 
tilbaka \hem/ i \hennes/ gårdh och borttogh ett styckie lärefft á 13 aln:r som kunde sällias á 10 
öre silfwerm:t alnen, och redh så dher med bort i marcken, och stack dhet i sin wärsäck och 
giömde dhet i en buske. Något dereffter gick förbem:te hustru Anna uth och blef warsse att 
lerrfftet war bortte, ropandes \dher medh/ till sin dotter, som det åtte, att hon kunde sökia fort 
effter dem och see till om hon kunde fåå dhet igen, hwilcken dher medh fort gick j Bottåssen. 
[fol.152r] Spordhe altså ryttarena til om de eij togho hennes lärrfft bort som låg hemma på 
hennes fadhers gårdh? Då blef för:de Pädher Kongh wredh och uthdrog sitt swärdh och högh 
henne i hufwudet att hon stalp nedher til jordhen. Wittnade Oluf Jonsson skomakare i 
Bottåssen och ländzmanen Jon Jonsson betygade hafwa sedt och syndt såret icke wara så 
stoort till räcknandes, och sedan slogh förberörde ryttare pijgan öfwer ryggen någre slängar 
medh swärdhet, och bem:te pijga gick så hem igen.  
 Men som dätta påstodh[?] då gick \ofwanbem:te hustrus/ dräng Anders Jönsson i Nohr-
gårdh fort effter ryttarens hästespåår och föllgde så längie att han fan lärrfftet igen och bar 
dhet i granngårdhen till wijdhare beskiedh. Här til neekade mehrbem:te Pedher Kongh 
hwarken lärefftet taget eller bortgiömt haf:a, säijandes sig ingen wärsäck för then tijden haf:a 
hafft medh sig. Sedhermera inkomme ryttarena uthur \hennes/ gårdh. Då thalade \för:de/ Anna 
åth dem för den oförrätt dhe på hennes dotter föröfwadhe. Då framsteg Pedher Kong och slog 
henne medh sin wärria, hwar til ryttaren biuder neij för sigh. Yttermera ingick Pedher Kongh 
och slog hustru Annas dotter öfwer ryggen och armarne, hwilcket Oluf Swenss hustru i Sijde, 
Ingeborgh Erichssdotter wijste berätta, att hon af samma hugg syntes blåå. Item sannades af 
lähnzman Jon Jonsson att ryttaren slog hustru Anna uthom sin egen gårdzporth. Nu hafwer 
ofwanbem:te ryttare medh måhlzäganden låtet sigh [fol.152v] förlijka, och dertill medh stoor nu 
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för rätten och intersederar för honom om lindring på strafet, aldhen stundh ryttaren bekiänner 
sigh af förseende och uthi dryckessmåhl dhetta hafua begångit.  
 Altderföre sackfälles ofwanskr:e ryttare att plichta arbitraliter och bötha – 40 m:k \effter 
det 5 cap. Edzöre b. L.L./ androm till warnagel och exempel och sedan han ställes och re-
mitteras denne sacken till wälbe:e h:r öfwerstens wijdhare förklarning. Och dher han nu intet 
äger att bötha medh så plichtar han medh kroppen. 
 
5. Framhades och föreställtes en ogifft \giänta/ Giöle Bengtsdotter i Bohlåssen hwilckin 
anklagat är att hon haf:r hafdt lägerssmåhl medh en ogifft ryttare Zacarias Johansson Bodh, 
liggiandes i Sunne sochn och Harra, hwilcken be:te kohna [fol.153r] bekiänner wara rätte barn-
fadhren och tillförenne för än derras oloflige beblandelsse skiedde lofwat henne echtenskapz-
förbundh, och drager omwårdnat om barnet, dhet förrige lähnzman Nils Hansson här för 
rätten berättar. Så emädan ryttaren här in loco eij war tilstädes att comparera och answara 
remitters denne sacken till nästkommande laga tingh. 
 
6. En ryttare Mårten Langh kiärade till en \giänta/ Sigridh Olufzdotter i Häggen att han 
förledne åhr stadde henne till åhrztienst och annammade af honom leiepenning och war ther 
så hoos honom i otta daghars tijdh och behållt så städiepenningen intill denne nährwarande 
tijdh. Afsades för den skuldh af rätten att bem:te Sigridh Olufzdotter skall betalla förbem:te 
Mårthen Langh så mycken lego som han hade henne fäst, nämbl:n twå rijckzd:r tillijcka medh 
uthgifwen fästepenning effter dhet 15 cap. Bygningz b. L.L. 
 
7. Brodhe inspectoren Pedher Michillsson klagade öf:r allmogen som hafwa sin wägh ifrån 
Owijckens kiyrckia nedh till färgesundhet, att dhe hafwa låtet honom liggia förfallen och 
ogill. Så emädhan the hafwa något inkast att förebära att dhe af h:r pastoris förmaning en dehl 
dher hafwa bygdt och tillordnade att byggia. Dy war rättens [fol.153v] samtyckte meningh att 
ländz- och tolfmän skola effter röcketahlet i tinglaget uthskiffta wägen sin emällan och nu 
nästkommande allehelgone tijdh opbyggia och ferdigh giöra och för den skuldh medh böther-
ne denne gången förskonas. 
 
8.  Halfwardh Påhlsson i Lochåssen kiäradhe till Pedher Jönsson i Hällne och Pedher 
Jonsson i Elfwen att dhe ifrån hans gårdh uthi elofwa åhrz tijdh hafwa hafft till underpanth 8 
lass engh för fämpton r.d:r, och effter som engiet uthi så månge åhrz tijdh hafwer ifrån 
cronohemmanet, som Halfwardh Påhlsson besitter, bortewaret. Slutades altså af rätten att för-
bem:te Pedher Jönsson i Hellne och Pedher Jonsson i Elfwen skola derföre till mehrbem:te 
Halfwardh Påhlsson betalla twå r.d:r för sin åhrlige afmiste slått och sedan här effter emot 
Kongl. Maij:tz wällfattade resolution igen lämnas samma engie till rätta hufwudhgodzet som 
deth tillförene är undan kommet, och dhe andre som dhet här till bruckat hafwa till under-
panth skulle wara förtänckte uthan gensägelsse dhet qvittera. 
 
9. Jon Michillsson i Krockom och Asspåss sochn war lagligen stämbdt att answara Swen 
Pedherssons \i Lunne/ fullmächtige Daniel Olufsson till [fol.154r] sitt kiähremåhl på \sal./ h:r 
Oluf Altzeni wägnar och kom nu intet till swahrs. Iemwäll på 1662 åhrz hållne tingh hijt 
stämbd att answara sin wederpart, men hafwer bådhe nu som då försutet laga stämbning. 
Sackfälles altfördenskuldh bem:te Jon Mickillsson att bötha för swahrlössa effter dhet 33 cap. 
Tingmål b. L.L penning:r – 3 m:k. 
 [Tillagt:] säger sigh icke hafwa fått budh. 
 
10. Kyrckioherden wäll:de h:r Anders Elefsson låter opbiuda Jon Tostenssons och Anders 
Mickillssons borgares i Trondhemb \inköpte/ odhelzjordh i Sijdhe, andra gången. 
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11. Capellanen h:r Wärner Adami låter opbiuda Dorotea Jönssdotters gårdh i Hanebacken, 
förste gången, inköpt för tuhundrade nijotijo rijckzd:r. 
 
12. Lähnzmannen Jon Jonsson Bergh, fullmächtig på \en soldat salig Mårthen Erichssons/ 
någre små omyndige barns wägnar, fodhrade på hans resterande löhn dhen tijdh han för 
rothen uthgick till soldhat, nembl:n Johan Pedherson i Opåssen twå och en half rijckzd:r och 
\sal./ Måns Pedhersson i Joxåssen siu rijckzd:r, hwilka be:te penning:r Oluf Christophersson i 
Önstadh haf:r utsatt på leio effter förbem:te sal. \Mårten Erichsons/ dödhelige afgång. Dy 
afsades att mehrbe:te Johan Pedhersson i Opåssen och Oluf Christophersson i Önstadh samma 
penningar till ländzmanen Jon Jonsson afbetalla eller uthsökias genom tillbörlig execution.  
 [fol.154v] 
 
13. Lähnzmanen Jon Jonsson angaf dhet en ryttare under ryttmästaren wällbe:d Berfäldtz 
compagnije, Lars \Larsson, liggiandes i Brundhflo/ hafwer hafdt lägerssmåhl medh en ogifft 
kohna Sigridh Erichssdotter i Hormo och medh henne afladt barn tillsammans uthi lönske-
läger. Så emädhan ryttaren här in loco icke finnes till städes, och kohnan bekiänner honom 
wara rätta barnfadhren, sackfälles bem:te Sigridh Erichssdotter effter dhet 2 cap. gifftemål. b. 
L.L. till penning:r 20 m:k. 
 Och hennes styfadher Jöns Olufsson i Hormoo inställte sig i caution att bötherne af ho-
nom skolla ehrlägde wara. Och ryttaren ansöckes på wederbörligh orth medh laga proceduer. 
 
14. Jon Gunnarssons hemman i Nohrgården opbiudes förste gången till hans åtskillige credi-
torers afbetallningh hwilcket nu af lähns- och tolfmän skall werdheras, och först uthtages 
chronones resterande uthlagor af oskipto. 
 
15. Pedher Hindersson i Backe opbiuder Hanssbacken, andre gången. 

 
 
 
Ting 31 oktober 1664 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 217v-219r, ÖLA. 
 
Anno 1664 d. 31 octob:r höltz laga tingh medh almogen uth[i] Owijken. Wederwarande 
cronones befalningzman wälbe:tt Daniel Bertilson, sampt thee tolf edhsworne laghrättesmän: 
 Oluf Olufsson i Swidie, Mårten Anderson i Helgebacken, 
 Olof Pehrson i Åsen,  Jöns Anderson i Backe, 
 Hindric Jönson i Helne,  Jöns Jonson i Matnäs, 
 Anders Jonson i Swenzåsen,  Hans Matzson i Wijken, 
 Måns Erikson i Silbacken,  Jöns Nilson i Swidie, 
 Erick Esbiörson i Byn, Swen Larsson i Hwattiom. 
 
1. Monsieur Josep Jonson fulmächtigh uppå magister Viboni wegnar fodrade aff Nils 
Pehrson j Sillebacken 1 r.d:r 1 ordt för några åhrs capitalz intresse [ränta], hwilket intresse 
han bewiste sigh medh Mårten Andersonz uthgiordhe edh och witne at hafwa be[talt] allenast 
1 åhrs intresse, som ähr 2½ ordt, det han betalla bör.  
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2. Fodradhe och mons:r Josep aff Nils Swensson i Helgiebacken 6 r.d:r 3 ordt, dhet han 
emot nekadhe och sade sigh allenast wara skyldhigh 4 r.d:r medh intresse. 
 
3. Ähr andre gången up[b]udin Hanebacken gårdz och Hellebacke engh, kiöpt för 290 rijkz 
d:r aff wällärdhe h:r Werner Adamson Clangundio å sine modhers wegnar. [fol.218r] 
 
5[!] Angaf lendzman Jon Mur, en ryttare under öfwerstenz wälbör. Börie Månssons compa-
nie, Sacris Johansson benembdh, hwilken förlidhet åhr lönskeläger begångit hafwer medh en 
piga Göle Tomsdotter. Och skulle han dhå strax medh förr håldne laga tingh för dhenne sin 
brot answara, men kundhe intet, emädan han herifrån långt fierran war. Blef altså aff wälack:tt 
befalningzman tilfrågat om han allena til detta brot skiyldhigh ähr, hwar[e]st han då frij-
willigen bekiendhe sigh til dhenne syndh skyldigh wara.  
 Bleff altså androm til exempel och warnagel aff dhen nedrige rätten effter dhet 3 capit. 
Gifftmålabalken sackfelter til 40 m:k. Såsom han intett hadhe att böta medh, plichte medh 
kroppen. 
 
6. Upbiudhes andre gången Jon-Gunnars gårdh i Nårdgården til alla creditorens afbetal-
ningh. 
 
7. Upbiudher wellerdhe h:r Anderz tridie gången en gårdh Side benemnd. 
 
8. Framhadhes en drengh Jon Anderson Bagge, hwilken ifrån Norije förwist ähr, såsom 
hans pas uthwiste, och nu sedermera sigh hos wälbördige öfwerstleutnant Drakenstierna i 
åhrstienst angifwit, dher han först ett femmark styke i stadtpenning bekom, ytermera sedan en 
plåt, och ähr honom sist lego om åhret 6 r.d:r dher til klädher lofwat. Hafwer altså be:te Jon 
Bagge enähr han nu 14 dagar i tienst warit hafwer en tidh sigh uthur sin tienst absenterat. 
Kom andre gången igen, dher han då rät stadher blef \och/ tree weckors tidh allenast i sin 
tienst låtit finna, och så nähr wälbörd. h:r öfwerstleutnant honom mest för \dhes åkerbruk/ 
[fol.218v] honnom af nådhen hadhe, då aldeles bortrymdt. Nu effter dom i saken aff wälbördige 
h:r öfwerstleutnantz uthskickadhe, om dhenne skalck äskadhes, kundhe rätten hon[om] ifrån 
dhet 15 capit. Bygningabalken [ej?] frija, uthan sackfelte, be:te capit. innehåller, at han först 
legopenningen betalla skal, sedan alt anat hwadh han bortstulit hafwer såsom ähr hatten \och/ 
plåten om 10 m:k, och sedhan hwadh honom aff wälbördh. öfwerstleutnant i lön om åhret 
lofwat ähr, både i kläder och penningar, sådant som lofwat war i län igengifwa och lefwerera. 
Bengt i Bölåsen gick i godh för b:[e] Bagge, at han et åhr tiena skulle. 
 
9. Hafwer Bengt Tomson i Bölåsen dhenne skalk Jon Bagge hyst och herbergerat emot 
landztingz beslut, hwilket å dato bewilliat \ähr/, at dhen en sådhan hyser uthan något beskiedh 
och bewisligit pass, dhen skal förplichtat wara wedh böters uthgiörandhe. Ähr fördhenskul 
be:t Bengt Tom[son] sackfelter til,      Blef. honom tilgif:en       – 40 m:k 
 
10. Angaf lendzman Jon Mur en bagge Hans Person wedh nampn, hwilken belägrat hafwer 
en \genta/ Susana Olofzdotter, födder i Underzåker. Och kunde be:te Hans til dhenne sin 
syndh eij neka, uthan bekiendhe och sadhe sigh willia henne hafwa til hustru. Och emädhan 
han detta i ödmiukhet sådant begiärdhe, och han fattigh och oförmögen fans till sine böters 
uthgiörandhe blef han på Kongl. Maij:ttz wägnar från böterne befrijat. Och i medhlertidh gick 
lendzman Jon Mur i borgen såledz, dher han denne sin lofwen eij fulgiör och pigan \konan/ 
taga wil, skall b:e lendzman börterna[!] uthgiöra, dher baggen sådant eij effterkommer. 
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11. Dhesse effterskrefne blefwo stelte til sochne profosar, Torsten \Person/ i Bölåsen, Jon 
Gunnarson i Opåsen, Olof Matzson i Hormo i Myskie, Olof Winter i Byn.  [fol.219r] 
 
12. Beswäradhe sigh Mårten Anderson i Backe öfwer Per Grut i Sidhe, at han een qwarn på 
Bäckmans grundh bygt hafwer, uthan någons kiöpskrifftz eller annat brefz författandhe, lof 
och tilsäijelse. Wardt ährendet såledz slutit at b:e Mårten Anderson sitt qwarnställe tilstiger. 
 
13. Opbiudher Olof Stenson i Backe förste gången en gårdh dher samastädes om twå tun-
landh, och såldt för 72 r.d:r. 
 
14. Hans Matzson i Wijken upbiudher sin gårdh om 2 tunlandh, förste gången. 
 
15. Hafwer Olof Simson i Backe förste gången upbudhit sin gårdh 2 ⅓ tunlandh. 
 
16. Upbiudher Pehr Hindrickson i Backe sin gårdh, förste gången, 2 ½ tunlandh. 
 
17. I lika måto uppiudher förste gången 2 tunlandh Jöns Anderson i Backe. 
 
18. Jon Jonson i Backe upbiudher sit heman förste gången, 1 ⅔ tunlandh. 
 
 
 
 

Ting (rannsakning) 30 februari 1665  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 258r-261v, ÖLA. 
 
[Protokollet är skadat. Ingen renovation finns för detta protokoll.]  
 
Anno 1665 d. 30[!] februarij höltz laga t[ingh] och ransackningh i Owijken. Wederwarandes 
[chro]nones befalningzman wälah:tt Daniel Bertil[son,] sampt dhee tolf edhsworne laghrätt-
esmän: 
 Jöns Jonson i Mattnäs,  Olof Pehrson i Ås[en,] 
 Per Olofsson i Swidie,  Olof Jönsson i Byn, 
 Jöns Nilsson i Swidie,  Per Andhersson i Landzsom,  
 Måns Ericksson i Siliebacken, Jöns Jönsson i Miälom, 
 Nils Olofsson i Swänsåsen,  Sunwis Kielsson i Hälne, 
 Jöns Andhersson i Backe,  Mårten Andhersson i Hälliebac[ken] 
 
1. Samma dato höltz ransakningh uthöfwer ett dråp [som] skiedde i Owijkz prestegård nat-
ten mott dhen 29 [fe]bruarij, i dhett en corpral undher cawalieriet Jo[nas Fo]gel benembt då 
ihielstucken blef medh een wäria [ge]nom wänstre låret. 
 Effterskrefne woro försambladhe i Owijkenz preste[g:d] till dhen ändhan att möta hans 
excel:tz gouver[neuren,] prosten, wyrdige h:r Jacob Holst, kiörkioherdhen h:r Hans …[?], 
kiörko h:r Per i Undherzåker, kiörk. h:r Erick i Hamm[erdahl], prosten wörd. h:r Anderz i 
Owijken, capl. h:r Israel i Hammerdal, h:r Hans Drake j Owijk, dominus Petrus Langh, leutn. 
L[orentz] Wandtshier, corneten Nils Nilsson, corpralen M[åns Chri]stoferson, befalningzman 
Daniel Bertilsson, l[agman] Per Clason Broman, postm[e]st. Hans Larsson, qu[arter]mästaren 
Per Andhersson, Hans Hansson i [Li]jt, kr…[?] N[..]ste Jöns(?) i Sunne, rytt. Nil[s] Kure, 
Hans - - - [?] H[al]man.  [fol.258v]  
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 Hans wördighet prosten wittnadhe om dhetta målet sigh intett mera att hafwa wittna och 
säija, allenast dhet att qwa[r]t[er]m:st. Per Andhersson brukadhe onyttigh mun och \medh hot/ 
om[?] slagzmåhl, elacka ordh på kiörkoherdhen wördighe h:r Peder i Undherzåker, och 
ytermära tilsadhe han att b:te wärd för honnom uthur gårdhen eij wähl skulle slipa. Sådant 
wittnadhe alle samptelige som ofwan b:t står. 
 Tilspordhe altså h:r befalningzman huru medh dråpet tilgångit war; doch först måste 
effterskrefne aflägia sin edh och sedhan här om wittna, hwilka då tilstädhes woro nähr dråpet 
skiedhe. 
 Altså effter aflagd edh wittnadhe kappelan h:r Israe[l] att sedhan kiörkioherdhen h:r Per i 
Underzåker uthgången \war/ begynte corpralen Måns Christiersson b:te quarterm:st. att agera, 
för dhett han en sådan karl af oförståndh war \i dett han skulle så/ läghia sigh i trätta medh 
b:te h. w. Fördhenskulld qwarterm:st. b. corpral wedh öhra slogh, och såledz begynte 
\nandhes hwarandhra i håret tagga[?]/ dhe begie att slås men nähr thee åtskildhe wore, haf:r 
halzduken för corpral bortkommit.  
 I sama slagzmåhl begynte \han/ altså effter \dhena/ sin halsduk att fråga \säijandhes effter 
han nu borta ähr tror iagh/ \ingen annan hafwa tagit/ [än] leut[n]antz Wanskierz drängh och 
Nils Nils\sonz drengh / att thee honnom [ta]git haf:a. Dhee för dhen skul, strax begynte \dhe 
bege drengarna sina/ afkläda sina klädher inför liut: och dhem då i stugun nährwarandhe [-] 
och bodho corpral sigh \att/ ransaka nu strax. [Me]dh dhet samma inkom en piga medh 
halsduken hwil[ken] hon sadhe sigh i farstugun \hafwa igen funnit, i dhet \sama/ blef leut-[- - 
-] drogh sin wärija och sadhe, I skulle intett [- - -]arre för sådant, hwar medh han honom [- - -]  
 [fol.259r]  
Effter aflagd edh, om dhetta att wittna, sadhe do[minus] Petrus Langh \sigh/ eij stort mera 
hafwa att detta må[let] att berätta, uthan så som näst ofwanb:t står - - -[?] af well. h:r Israel 
\tilförendhe/ sagt \ähr/ allenast dhet, att nähr -[?] skiedt war, gick han uth och bestälte 
wach[t?,] och - - - [?]-slå dören, när nu lendzman och b:e Langh in - - - [?] alla wärgiorne att 
taga i arest, mötte han - - -[?] drengh, bärandhes hans wäria uth, och sädan stra[x] kom, henne 
till lendzman at lefwerera. 
 Dett sama wittnadhe \mons. Hans Hanson i Litt,/ och effter aflagd edh och - - - [?] h:r 
leut. sprang \till/ och Måns Christ. slogh, språngh - - -[?] i famnen på leut. \såledz/ dem att 
\willia/ åtskillia, \och höll det leut. att willia hugha, män så [- - ] Måns Christier och leut. 
honom högh/ dhett icke förmåtte, måste han dher ifrån, hwar medh - - -[?] golfwet kommo, 
och sadhe \att/ ingen wäria mer blåtat wa - - [?] leutna[n]t. sampt hans drengh dock kunde 
synas - - -[?] af dhen war. Ähn tilspordhes om ingen mer i huse[t] wäria blottadhe, sadhee 
dhee samptelige, neij, som st[...] wore,  
 [Resten av sidan saknar text.]  [fol.259v]  
 
Framhadhes och præposti änkia i Lijth, hust. Lawina Dhal, som då tilstädhes war, och effter 
aflagd eedh wittnadhe, och sadhe att nähr hon emelan qwar[ter]m:st. och h:r leutnant \satt/, 
kom corpral Måns Cristier[son] och \togh qwartermest. Pedher/ corpralen i hackan, feck altså 
qwarter[ - - ] Måns Christ. i håre, hwar medh dhe \då/ begynte att slås hwilket leutnant i först -
 - - [?] wille, \att dhe/ strax åtskildhes och mistadhe corpralen sin halsduck. Sadhe altså, hwad 
mera hon härom hadhe att referera war[it] [li]ka lydhandhe såsom näst ofwan skrifwit, all-
enast dheet [att] hon intett kunne achta om någon blottadhe wäria [- -] nähr perlemäntet be-
gyntes, gick hon uth.  
 
Effter aflagd edh wittnadhe Hans Halman att nähr dhett första peerlementet emelan corp. 
Mån[s] och qwar[ter]mästaren Per A. war ändat gick han till och hadhe - - ärmest[?] i sängh, 
honnom i stugu afklädhe, och honnom [- -]gh hadhe sedan nähr b:te Hans inkom, begynte 
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corpora[len] effter sin hal[s]duk att fråga och \till/sadhe h:r leut. [- -] dräng Lars sampt cornät 
Ni[l]s N drängh, att dhee halzduken sku]lle hafwa tagit. Altså begynte be:te drängar att 
[afkläda si?]gh och bodho corpral ransaka, men såsom pig[an med hals]duken in gienom 
stugun kom, dhen Mån[s] egte, - - -  - - - [?] Måns Christ. hans drängh beskylte - - -  - - - [?] 
och begynte slå corp. dher dhe begge - - -  - - - [?] - - -  - - - [?] [fol.260r]  
blottat war än h:r leut. och hans drängz, men int[et] sade han sigh see att leut. drängh sin 
bredha wäria - - - [?] skadha giordhe, ty nähr dhen uthdragen war, blef han [-] Larson hullen, 
intet om någon skadha att giöra, eij he[ller?] kan then licknas wedh dhen dhödas sår, ity han  - 
- -[?] war, och såret war medh en liten styngo wäria giön[om] wänster låret giordt. 
 
Dhen andra dagen tilspordhes qwartermäst. Pehr Andhersson om han tilstädhes war  
 [Stycket överkorsat.] 
 
Rytt. Nils Andhersson Kure afladhe sin edh, att han som tilstädhes war när dråpet skiedde 
skulle wittna hwadh han om dhetta måhlet kundhe. Sade alt ...[?] så \sin berättelse wara lijck/ 
som nästofwan skrifwet står, och af dhee andhre ähre berättat. Och nähr leutnant. fe[ck?] sin 
wäria uth, och hugger \eller slogh medh flata swärdet/ effter Måns Christerson dher medh 
w[er]ien af Måns Ch:st. slant och i handhen på honnom. Ytermera när parlemäntet stillat war 
och be:te Kure stodh och ombant [sin?] handh hwilken \then/ ett sår uppå war, ropadhe 
postmest. Hans och sadhe nähr han sågh karln dödh wara, Gudh förlåte ehr h:r leut: nu är 
karlen dhödh \om lifwet/. Ehrkiändhe och ingen wäria warat i stugun blotatt i parlementet, 
allenast h:r leut: wäria och hans drängz.  
 Cornet. Nils Nilssons drängh Aelan[?] Jacobsson afladhe och sin edh om dhetta att 
wittna, hwilken äfwen så sadhe som ofwan skrifwit står, och detta när b:e Måns C. \halsduk/ 
borta war, kalladhe h[an] honnom och leut:s drängh kiyfwar och kiyfwepach, nähr nu h[als]-
duken af pigan inburin blef, och h:r leut: för dhen tilw[...] som han Måns Ch. drängar påladhe 
och \fördhenskul/ ...dh på m:b:te - - [?] blef, swaradhe Måns Christ.: Her är en [iä]hl - - - [?] 
commando platz men ingen ...ära lågh  - - -  
- - - -  [fol.260v]  
Framkom Hans Larson och \sadhe hwadh han om dhetta måhlet hadhe att betyga,/ och witt-
nadhe effter aflagd edh och sadhe, nästan \alt ähr/ så licka wara som wäll h:r Israel \näst 
tilförende præpoerade[?]/ witnadh, allenast nähr Måns Christe. effter sin halsduk frågadhe, 
och dhett  för honnom \dhee/ drängarna tilladhe  \[ha]f:a stulit/ 
 sampt leutnanten fördhenskul, Måns Chrst: \tiltalte/ [hänvisningar till marginalanteck-
ningar som är oläsliga]   \pigan [halsd]uken - - bar,/   
 begynte slå, feck \altså/ leut:s drängh wärian och uth, dhen dher bredh och hwas war, och 
wille hielpa sin husbondhe leut. Badh \der medh/ Hans corp. saligh Jonas \och sadhe/ styr du 
till godhe medh leutn. iagh will styra hans drängh, hwilket dhee bägie om dhetta sin flit 
anwändhe. Togh altså Hans Larson wärian af leutn. dräng Lorentz strax, och henne undher 
dynan ladhe, att ingen skadha medh dhen \kundhe/ blifwa giordt. Wittnar och Hans Larson att 
Måns Christ. hafwer sagt, h:r leutn. skulle eij så få[?] stera[?] medh en ährligh karl i en öhl 
stugun iagh är då ingen poicke.  
 
Jonas \Olofson/ Backeus, som då i ländzmansgårdhen war nähr dråpet skiedde, och effter 
ländzmanz begiäran honnom fölgde till prestgårdhen, effter aflagdh eedh berättadhe och 
sadhe, kom [be]mält liutnant, iempte prost wördhige h:r Andherz och andhre flere kom på 
gårdhen medh ett liuss och lyste dher omkringh, att see om dher någon blodh war, och när han 
inkom lågh karlen död [på] gål[ve]t. Togho dhee honom altså och ladhe dhen dhödhe på 
bor[det.] [- - -]  dh[er]wedh ropte ländzman effter wärioena - - - [?] 
     dhenne man \kan/   [fol.261r] 
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 Och när dhett war kom leutnans drängh Lorens giönom dören medh wärian uthur 
förstugun. 
 [Tillägg:] 
Dy alla bekiendhe som opläst ofwan b:t sigh eij hafwa sedt nähr k[...] \stucken/ [ ... ] blef. 
 
effter Såsom nu hwadh be:t ähr och \dhenne/ öf:an skrifit står effter dhen noga ransackningh 
eij kunna få uthi \dock emedan och man dher om eij hafwer kunnatt/ rätta sanningen, dy \efftr 
ytersta först[ånd] - - - ransakning/ [be?]giäradhe rätten heer medh delation medh något slut 
och dom \i saken/ till thes han[s] excel:ntz goveneurens lyckelige an[komst] \judicerande/ atth 
landzens tingufyra \widhere herom kann pa[...],/ att någott i medler tijdh näst Gudz hielp 
kändhe uppenbart blifwa, hwilket och [til?]lätz, och blef effterskrefne för manhafftigh h:r 
leutn. Wanttskier i löffte, edhle och manhafftige leut: Carl R[uten]krantz, cornet: Nils Nils-
son, corpral Per Nils[son], corpral Måns Christiersson, men h:r leut. dren[g] Lorentz blifwer i 
arest, medh twenne ryttare\wacht/ som honnom achta skal förwara skulle.   
 [Tillägg:] ähr noga skierskådha ...[?] hwem baneman till dråpet wara s[kal] 
 
[På samma sida (men med upp-och-nervänd text) står skrivet (med samma hand) följande:] 
Framsteg postmästaren Hans Larsson Björkman och beswäradhe sigh, huru såsom en 
lappkona Gunil Jonsdotter hafwer allestädhes förtalt honnom der hon warit haf:r, i dhet b:te 
postmest. henne skulle haf:a bes[of]wit, hwilket hon nu nekar sigh detta haf:a sagt, dhett 
lickwäl samptlige tolfmän wittna, så dant af henne haf:a hördt. Så emädan hon dhetta eij 
bevisa kundhe, och icke någott hadhe att böta medh, blef afsagt att hon medh fängelsse plichta 
skulle.  [fol.261v] 
 
NB. Dhenne ransakningh ähr remitterat till landztinget der att afdömmas, vide landztingz pro-
tokollet 1665.  [Resten av sidan saknar text.] 
 
 
 
 

Landsting den 29 mars 1665  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 262r-270r, ÖLA. 
 
[Utdrag ur landstingsprotokollet rörande ovanstående rannsakan:] 
 
Landztingzprotocol af dato d. 29 martij anno 1665. Hållit i Brundhflodh i hans excell:ntz 
govueneurens högwälb. h:r Carl Sparres nährwaru. 
_  _  _  _ 
     [fol.268v] 
NB. Denne sal. Jonas Fougels \förre/ ransakningh finnes igen uthj 1665 åhrs protocoll, widh 
ändan insatt.  
 [Ett överkorsat stycke, med likartad text som det följande, är ej återgivit] 
 
Samma dato framladhes nährskrefne ransackning uthöfwer dhett dråp som skiedde i Owijken 
d. 29 februarij anno 1665, hwilken remiterat blef till hans excell:ntz govueneurens ankomst 
och landzens tiugufyra widhare herom judicerande. Så emädan i medhler tijdh (dy wär!) att 
leut:s manhafftig Loren[tz] Wandtshiers drengh Lars, wilken för bedrefne dråp fengsladher 
war, ähr på flyckten undkomin, blef be:te ransackningh af dhen sittiandhe rätten å nyo noga 
skierskådat och gennomsedt, dher iempte dhem excaminerat hwilka medh honnom uthi hans 
fängelsse talat hafwa och wach hållit, som föllier.  [fol.269r]   



 

40 
 

 
1. Ryttaren Jöns Månsson i Lijt, hwilken d. 25 martij till kiörkan gå skulle och undher 
wägen råkadhe leutnant:s drengz Lars, wittnadhe effter aflagd edh och sadhe, enähr han 
honnom Lars uthom sochnestuguwägen mötte, (dher han, salva venia), sin tarfwer giordh, 
ropadhe \han/ Jöns till sigh och sadhe. Gudh nåde migh iagh ähr så bångh, iagh wet intet 
annatt ähn mitt ota[?] skall spricka. Dher medh sadhe Jöns tigh, och sålundhe åtskilde  
 
2. Ryttaren Pehr Arfweson hwilken d. 19 martij om h:r leut: Wantskiers drängh Lårentz 
wacht höl, then wittnadhe effter aflagd edh och sadhe, att dhee såtto och drucko tilsamman 
några kannor öhl och litett brändwin, hwar af Lars mycket drucken blef. Såleds begynnandhes 
stella sigh mycket galen, slåendhes hendherne i bolet, såsom och söndher slogh fönstret, att 
händherne blödhe. Nähr nu b:te Pedher sin wacht affträdha skulle, ropadhe han Lars till sigh, 
säijandhes hwadh fattas tigh att tu så undherligh åthäfwor [fol.269v] hafwer, sadhe han: Gudh 
bettre migh iagh hafwer så orolig samwet, sadhe Pedher, ähn yterligere beki[ende] för migh, 
om tu hafwer giordh dråpet, sadhe han, Gudh b[ett]re migh wist hafwer iagh giort illa, 
lutandhes sigh se[dan?] emott wegen. 
 
3. Ryttaren Bengt Ericksson afladhe och sin edhe, hwilken ondzdagen effter Grægorie-
marcknan höll wacht om drängen Laurentz och honom hem till sigh i sitt qwarter hadhe. 
Wittnadhe och sade: \Han frågade Lars/ huru perllementett sigh tilldraghit \haf:r/ i Owijken, 
sadhe han så lundha. Enär Måns Christierson effter sin halzduk räck[...] och frågadhe \och/ 
sadhe corpralen att Lars skulle honom hafwa tagit, hwar medh han klädhe af sigh, och badh 
honnom sigh ransaka, men såsom han uppå sigh klädhe och pigan \leutnant/ Måns Chris-
tierson slogh, för dhett han honnom sålundha skieldhe för kyf, löp han och uthdrogh sin 
wäria, dhen Hans Larson af honom togh. Sädan ther hafwer han \Lars/ corpralen \Måns/ fått i 
håret och feck så i medhler tijdh see sin husbondhes leutnanth wäria \then på golfwet lågh/, 
hwilken han uptogh och sadhe sigh hafwa ärnat gifwa honnom \Måns Christierson/ ett steck, 
men sadhe Lars för honom intett. 
 
R:tio. Effter \när/ ofwanskrefne ransackningh som i Owiken afhandlat blef som dher 
passerades, och sedhermera dhee wittnen såsom näst ofwan til förmält ähr \om hans \Lars/ 
erkiennelsse, som bortryndt är/, kundhe effter dhees noga skierskådhandhe, landz tiugufyra 
leutnanten manhafftig [fol.270r] Lorentz Wanskier icke till dråpet bindha. Att han dher ifrån 
befriat \warda/, iempte arestens affträdhandhe, och dråpet såle[ds] inwändhes å dhen förymb-
dhe. 
 _ _ _  
 
 
 
 

Ting 30 oktober 1665  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 292r-295v, ÖLA. 
 
Anno 1665 d. 30 octob:s höltz laga tingh medh allmogen i Owijken, uthi befalningzmanz wäl-
ach:tt Daniel Bertilssonz nährwaru och dhe tolf edhswornes. 
 Mårten Andhersson i Hälliebaken,  Jöns Andherson i Backe, 
 Hindrick Jönsson i Hälle,  Jöns Jonsson i Näset, 
 Erick Esbiörsson i Byen, Olof Stensson i Myre, 
 Andhers Jonson i Swänzåsen,  Swen Larsson i Hwätiom, 
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 Måns Erickson i Sölbacken, Andherz Nilson i Tosåsen, 
 Hans Matessson i Wijken, Lars Jönson i Ångron, 
     i ställe för Jöns i Swijdhie.  
  
1. Afladhe tolfmännerne sin edh, så sigh uthi alle dhee saker som för rätta kommer, så hand-
hafwa, afdöma och ransaka, som thee för Gudh och menniskior kundhe answara. 
 
2. Blef Kongl. Maij:ttz stadga om tienstafolkz och legoionz förhållandhe \publicerat/, da-
terat Stokholm d. 30 augustij a:o 1664. 
 
3. Uplästes i lika måtto Kongl. Maij:ttz placater angåendhe wicht och mått af dato Stokholm 
d. 10 martij a:o 1664. Item om jacht och diurefångh, daterat d. 29 augustij.  [fol.292v] 
 
4. Uplästes hans excell:ntz govoneurens skrifwelser medh befallningh till befallningzman, 
att han leutnanten Andherz Kiämpe hit till Swärige ifrån Norie stämma skulle, här till rätta stå 
emott dhen beskyllningh honnom påföres angåndhe wår christelige religion. Och dher han eij 
comparera wille, skulle all hans egendom och uthståndhe fodhran till cronnan conficierat 
blifwa. Fördhenskull blef allmogen alfwarligen förmant att dhen honom något skyldhigh war, 
skulle i tijdh sådant bekiänna, till hwilket dhee swaradhe sigh ingen kunskap hafwa. 
 
5. Ähr Hans Pedhersson i Botåsen af ländzman anklagat honnom hafwa bedragit medh 
echtenskapz uthlåfwandhe, en kohna Susanna Olofzdotter i Nolhallen och Undher[s]åker, och 
medh mökrän[k]ningh henne skym[f]at. Bekiener sigh altså wara barnfadheren, men intet will 
echta, dhedh han i föråhret lickwähl lofwade, och fördhenskull till dato upskötz. Altså emä-
dhan han ifrån sin lofwen wiken ähr, dhen han intet neka kan, hafwer rätten honnom Hans 
ifrån bötter [icke] befrijas, uthan effter Gudhz lagh Exodus 22 \dömb/ henne sin mårgongåfwe 
gifwa, som ähr ottatijo m:k sölfwerm:t. Ytermehra bötterne för henne och sigh ehrläggia, som 
ähr peningar – 60 m:k.  [fol.293r] 
 
6. Anklagadhe öfwerstleutnanten wälborne Mathias Drakenstierna gennom sin skrifwelse 
Bengt i Bölåsen, hwilken i föråhret för hans laghstadhe drengh Jon Bager i godh gick, för alt 
efftertahl, att han ährligen, troligen och wähl tiäna skulle. Dhertill be:te Bengt tillika nämb-
denz wittnandhe nekar, sigh allenast gå i godh att han \allenast/ tiena dhet åhret skulle, men 
icke sigh medh någon trohetz om honnom tilsäijandhe, \eller[?] förplichtat/. Frågadhes altså 
hwarför han icke i tiensten blef. Sadhe han att enhär han siuknadhe och welb:te h:r öfwerst-
leutnanten till Sunne graföhl reste, badh wälb:e frun honnom ifrån tiensten afwijka, dhet han 
och giorde, men nähr han åter \till helsan kom/ gick han \först sielf, sedhan/ ditt iempte Jacob 
Jonsson i Bergh och sigh i tiensten bödh, hwar till wälb. h:r öfwerstleutnant, sadhe sigh intet 
honnom wille emottaga. Then tiyfnadh som welb. h:r öfwerstleutnanten honnom tillägger, 
som ähr först en hatt, dhen Jon säger sigh hafwa tänck fåt i löhn, 1 fårskin säger han wälb:ne 
frun sigh hafwa till hanskar gifwit men igen tagit. 
 Salteposarna och twenne säckar sampt kornet som honom påförs hafwa stullit, wet han 
icke af. Uthan kornet som hos hans hustru funit ähr, hafwer hon i sin nödh och trångmåhl af 
gott folk i Lockne tigt, dhet dhe och bewittnadhe gifwa och honnom tolfmännerne sampt dhee 
flera hwilka han hafwer arbetat hos, att dhee honnom medh någon kiyfnadh eij hafwa be-
funnit.   [fol.293v] 
 
7. Ryttaren manhafftigh Erick Ingegebrecthson fullmächtigh å Mickel Pedhersonz i Skrij-
wijk, Jer[f]sö sochn, kiärar till Erick Nilson i Joxås effter 8 r.d:r. Altså kundhe han emot 
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dhene skuldh eij neka. Dy afsadhe rätten att merbe:te Erick Nilson b:te fodhran contentera 
skulle, och såsom 4 dher på betalt, lefwerera han ähn yterligare till offt:d rytt. 
 
8.  Pedher Nilson i Swedhie, Sun[n]e sochen kiärer till Clas Adamson å hans modherz 
wägnar, effter dhet åbodhe som han på ett fäboställe Wahlskaffte b:t, hafwer anwänt, altså 
ladhe nämbden dhem emellan, att han Pedher twå rizkd:r hafwa skulle, af merb:e [lucka] 
 
9. Upbiudher förste gången borgmästaren wählach:tt Jon Mårtensson Qwast i Hudhwijkz-
waldh, Erick Nilsonz gårdh i Joxåsen, som borttpantat ähr för 54 ½ r.d:r.  [fol.294r] 
  
Upbödhz Jon Gunnarz gårdh i Nårgållen tridie gången till effterfölliandhe creditores affbetal-
ningh, nembl: 
 Kiel Joensson i Klaxås  30 r.d:r 
 Jon Andhersson i Bärgh  14 r.d:r 
     item 1/2 tuna korn à      1:  1 
 Hust. Märit i Mån[s]åsen     9: - 
 Olof Pedhersson i Backe     2: - 
 Hans i Bodhgårdhen      9: - 
 Knut i Sundh      8: - 
 Karin i Sidhe      4: - 
 Kiel i Kindherås      7: - 
 Lars Axelson i Herdhal     4: - 
     item 1/2 tuna kor[n]      1:  1 
 Hust. Margreta, Hwälwiken     2: - 
 Peder Esbiörson i Qwarnsiö   14:  1: 12 
 Pehr Andhers. i Skiedhe, 4 t:r korn   10: - 
 Christopher Skott      2: 2:  
 Mårten i Wigge      2: 2 
 Jon i Böle    10: - 
 Nils Hanson i Årgårdh    16: - 
 Jöns i Säter      - : -: 3 
 
Blef slutit att em[ä]dhan honnom Jon sådan skulld påföres, skulle han innan näste laga tingh 
skaffa sigh bewiiss, den till att afkorta, eller ståndhe skuldhen, hwilken och honom mehr 
crediterar ähn som b:t ähr, hafwer dherför intet.  [fol.294v] 
 
10. Kiärar effterskrefne å sine hustrus wängnar Karl Olofsson i Longswedh; Tage Jonsson i 
Månsåsen, Pedher Jonsson i Häggien, Hindrick Persson glasmästare, Nils Pedhersson i Näch-
stadh, till Andherz Jönsson i Landhzom effter sine hustrurs fädhernes jordh twenne tunelandh 
uthsädhe i b:e Landzom. Framladhe altså b:e Andherz en räckning then aproberat blef, och 
bewiser sigh för b:e tunl. hafwa 20 r.d:r 3 ordt 20 skill. uthgifwit, och nu, till sone och inlösen 
biudher hwardhera sin swågrar 8 r.d:r, att han der medh må blifwa häreffter okrafder, hwilket 
rätten samtyckte, så ständigt blifwa. 
 
11. Anpræsenterade profwesten wördhige sampt wällärdhe h:r Andhers Elof twenne lagh-
budhne och lagståndhne kiöpeskriffter bewisandhes såledhz sigh laghligen hafwa af effter-
skrefne syskon sine fädhernes arfwejordh \uthi wester Sidhe, beståndhe af 4 ½ tunl. uthsädhe/ 
kiöpt, som ähro brodher Påhl Olofsson i Sidhe, 2 parter, Swen Mattzsson wäfware, å sin 
hustrus wägnar, Joen Fastesson och Andherz Mickelsson borgare uthi Trunheimb, å sine 
hustrus wägnar, för hwardhera parten bekommit 14 r.d:r 1 ordt 14 skill. Ihem bewiste hans 
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wördhighet [fol.295r] sigh gennom en kiöpeskrifft daterat [16]55 d. 6 maij, hafwa af Pedher 
Pedhersson i Böle och Jöns Andhersson i Risse dheras arfwepart \och odel/ inlöst för 16 r.d:r. 
Item Andherz Erichsson i Sidhe bor[t]pantat ett slottegodhz undhan b:e Sidhe för 12 r.d:r till 
Nills Jonsson i Öhrgållen, ittem Påhl Olofsson i Sidhe för sin bördhzrät 10 r.d:r bekommit. 
Summan som inalles för Sidhe uthgifwit ähr nembl. 109: 3: 22. 
 
12. Upbödh förste gånghen wällärdhe h:r Hans Drake ett hemman Fastegården om 3 tunl. 
uthsä[de]. 
 
Sackfältes Erick Olofsson i Kiöfre för tinghzstämma, att swara ländhzman för thee skiällzordh 
han honnom på kiörkowallen påfördhe, effter d. [lucka] capit. [lucka] till 3 m:k. 
 
Nils Olofsson i Swänsåsen sackfält, att icke han effter befallningh hafwer stämbt å tinget 
Grelz Erickson (som hos honom inhyses sitter) att swara Hans Hansson i Bilstadh till sin 
kiäromåhl, böte – 3 m:k.  [fol.295v] 
 
Hafwer Olof Nillson i Backe upbudit andhre gången 2 tunl. uthsädhe i Backe. 
 
Ähr af Olof Simonson i Backe andhre gången upbudhit 2 t. ⅓ uthsädh[e] i Backe. 
 
Hans Mattzsson i Wijken upbiudher andhre gången 2 tunl. i Wijken. 
 
Hans Hansson i Bilstadh i Hackås sochen fullmächtigh å \sal./ Nils Ebbessonz i[!] hustrus 
wägnar i Trunhiemb, kiärar till Jöns Andhersson i Backe effter 9 r.d:r som han honnom 
skyldhigh wara skulle. Till hwilken fodhran merb:te Jöns sigh alldheles nekar. Säger sigh 
medh benämbde creditor aldhrigh någon handhel hafwa hafft. Wittna och tolfmännerne 
honnom intet dhen man wara som för sanningen neka pläger. Kundhe altså rätten honnom 
Jöns till dhenne skuldh \icke/ bindha, dher icke han medh starkare skiäll öfwerwunen blifwer. 
 
Hindhrick Jönsson i Hallom upbiudher tridhie gången sin gårdh i Hallom, Myskie sochen, af 
3 tunl. beståndhe, inlöst för 90 r.d:r. Bewilliat här å dombref. 

 
 
 
Ting 24 oktober 1666  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 44v-48r, ÖLA. 
 
Owikens tinglagh den 24 octobris 1666.  
  Nämbden: 
 Mårten Andersson i Hälliebacken,  Jöns Andersson i Backe, 
 Hendrich Jonsson i Hälle,  Jöns Jonsson i Näset, 
 Jöns Jönsson i Miählan, Olof Persson i Åsen, 
 Anders Jonsson i Swänssåsen,  Swen Larsson i Hwattiom, 
 Måns Erichsson i Sölfbacken,  Anders Nillsson i Tåssåsen, 
 Hans Mattzon i Wiken, Jöns Nillsson i Swidie. 
 
Tolfmännerna aflade först sin laga eedh. 
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Hanss excell:tz h:r gouverneurens bref publicerades, som förbem:t ähre angående fransso-
sernas afskaffande. 
 
Befallningzmannen förmandte ländzmannen Nils Hansson, som tolfmännerna, tillkänna gifwa 
dhe saker, som sträfwar emot Kongl. Maij:ttz förbud och stadgar. 
 
Effterskrefne dragoner anklagades hafwa fördt ett oskickeligit lefwerne, såsom Per Daniels-
son hoos Siul Olofsson i Älffwen. Sedan dragon Hans Östensson som hafwer trugat öhl och 
maath af Erich Anderssons hustru, till 6 kannor öhl, och sedan dagen för Michelsmässoaffton 
tagit 4 andra med sigh, trugandes maath åth dhe 2:ne, och i medler tijdh togh Hans Östenson 
knifwen och bröth opp källaredörren, men hustrun honom då uthkiörde, och emedan corpo-
ralen kom, kiörde han dhem uth alla ihoop, och giorde såldedes ingen större skada. 
 Sammaledes klagade Per Olofsson i Backen öfwer dragonen Anders Mårtensson med dhe 
2:ne som med honom woro, hafwa om lögerdags affton emot Michaelisdagen honom illa 
tracterat och slagit med wärian een skråma i fingret, een i hufwudet och 3:die i armen, som 
Enar Månsson och Per Olofson effter aflagdan eed witnade. Dessutan uthwisa sielfwa ärren. 
Ehuruwäl rätten hade gott fogh at saakfälla denne dragon effter 6 cap. Såramåla b. med willia 
L.L. för hwartera såret, men uthj anseende till hanss stora fattigdomb och ingen [fol.45r] ting 
äger att plichta medh, dessuthan beder nu måhlsäganden för honom. Dy oppå Kongl. Maij:ttz 
nådige behag förskones han för denne gången. Allenast till warnagel skall han, jempte dhe 
öfrigen opropade dragoner å nästa möthe exemplariter straffas af h:r leutenanten, wälbördig 
Carl Reutencrantz. 
 
Dragonen Erich Mattzon som förledit åhr \anklagades aff Claës Adamson stulit till 30 r.d:rs 
wärde och/ aff Olof Anderson i Gisselåhs och Myskie sochn tillwitades hafwa giömbt bemelte 
saker uthj hanss höö\ladu. Denne Erich/ till näste ting remitteres, sigh lagligen med wärnings-
män sig befrija, hwilket han icke effterkommit hafwer, uthan pålades innan mårgons skulle 
skaffa sig währningsmän, men han kom då intet tillstädes. Dy opskiötz detta till tridie tinget, 
då sigh lagligen at uhrtiufwa. 
 
Erich Essbiörnsson Grått klagade at enär han hölt på rödia wid sitt ängh, hafwer Olof Jönsson 
Winter i Byn skält honom för skiällm och många andra skällzord. Sedan gåth till hanss gård 
och maant honom uth at slååss med sigh. Då Gråth honom swarade, gåår heem och slåår 
swärmodren din, h. Märita Jonsd:r, den du wahn ähr at slåå, hwilken förekallades och med 
gråtande tåhrar bekände så i sanning wara. Olof Winter nekar till ofwanrörde skälsord, och 
klagar der emoth, at Grått hafwer honom skält för tiuf och skällm, som witnen bewisa. Dess-
uthan betyga Lars Jonsson och Per Andersson j Landzom att desse, Grått och Winter, hafwa 
trät och bannas på kyrckiowallen. Der till de eij neka kunna. Olof Winter gaf ann att Erich 
Grått hafwer söndagen effter Michaelisdagen sutit hemma ifrån kyrckian. Han sielf med sin 
mågh Per Hellieson och swåger Jon Jonsson, druckit och hållit sig lustige heele dagen. Dess-
uthan gaf Winter ann at Grått hafwer om stoorböndags affton [fol.45v] gått hoos sin granne, een 
blind änkia, Gertrud j Marknähs och sagdt sig skohla sättia gand på henne, hwilket Grått eij 
nekar till dijt warit, men till gandetz förrättande inständigt nekar. 
 Erich Grått gaf ann, det Olof Winter hafwer om lögerdags afftonne dragit på Grubb-
kiählen och fiskia, som hanss förr detta piga Ursula witnade, och 2:ne dannemän det hörde 
hafwa, äfwen och Lars Olofsson, Winterns förre drängh, at han och på een annan söndag 
warit dijt at fiskia.  
 Olof Winters swärmoder, h. Märita Jonsdotter, tillika med hanss wördigheeth probsten 
och kyrckioheerden her j Owiken, wällärde h:r Anders Elevj witna effter gubbens, Månses 
egen bekännelsse, när han annammade Herrans höghwördiga nattwardh, då bekände, at Olof 
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Winter hafwer spottat honom swärfadren i ögonen, och straxt der effter blifwit der af blinder. 
Skuttit honom 3:ne resor och bannat honom, hållandes ett oskickeligit lefwerne, som hans 
swärmoder med gråtande tåhrar in för sittiande rätten bekänner och betygar så utj sanning 
wara. Säijandes och, wara lijka god om han slogo ihiel sin swärfader, kastandes sedan yxan 
effter dhem, så att dörren hafwer gått sönder. Föregifwandes och dottren, Brita Månsdotter, 
wara wärre än han Olof Winter.  
 Så emedan desse parter Olof Winter och Erich Grått hafwa hållit sin emillan ett o-
skickeligit lefwerne, trädtt, kijfwadt och bannas på kyrckiowallen som flerestedes, det tolf-
mennerne som grannar man wetta bewitna. Dessuthom absenterat sig från kyrckian, och 
ingentingh äga at plichta medh. Dy skohla dhe för desse sine brott förblifwa uthj een heel 
månadz fängellsse, och Per Hellieson som Jon Jonsson plichta medh otta dagars fengelsse. 
[fol.46r] Men Olof Winter \dessutan/, som så skambligen hafwer despecterat sitt swärfolck, 
hwilken nu högeligen bedz före, och desslikest swärmodren Märit Jonsdotter den 25 octobris 
trädde för rätten, ödmiukeligen bönfallandes och bidiandes at hennes måg Olof Winter kunne 
nådigst för denne gången förskondt blifwa, effter han uthlofwer bättring, sådant aldrig mehra 
föröfwa, hwarken emot swärmodren eller någon annan. Dy togh rätten detta ährendet utj 
consideration och noga betänckiande, och honon oppå Kongl. Maij:ttz nådige behagh för-
skontes med otta dagars fängellsse wid watten och brödh at förblifwa, till denn månaden som 
förbem:t ähr. Och denna saak remitteras till h:s wördigheet probsten och kyrckioheerdens 
herom widare omdöhme, både om Erich Grått och Olof Winter at stå för sine odugelige 
procedurer kyrckiostraff. Men om någonthera komma igen, så skall detta stå dhem öppet till 
hårdare straff och plicht. 
 
Dragonen Pehr Danielsson klagade at förleden 14 dagar effter trettondedagen hafwer han med 
Torsten Bengtsson håårrifwitz uthj ett barnsöhl, och imedlertid blef huggin medh een knijff i 
bröstet. Och effter han hafwer förspordt at Jon Swenson äger samma knijf, dy lägger han 
honom fullkombligen till wara banemannen, hwilken föregifwer ländt knifwen åth een 
qwinna. Denne pålades innan mårgondagen skaffa sig währningsmän och herifrån sig befrija, 
hwilket han eij effterkommit hafwer. Dy framkallades dhe som utj samma barnsöhl woro, dhe 
samma icke heller bekänna willia, nembl. utj Myskie sochn, Jon Swensson i Älfwen, Jon 
Håkanson, Torris i Låckåsen, Bengt i Fiusåsen, Olof Olofson ibid., Torsten ibid., Jon Persson 
i Hahra. Skohla altföre desse oppå [fol.46v] Kongl. Maij:ttz nådige behagh tillhopa plichta 40 
m:k för duhlsmåhl, och betala bardberarelöhnen 3 r.d:r, aldenstundh dhe eij willia oppenbahra 
sielfwa bahnemannen, och effter qvotan desse bötter som bardberarelöhn erläggia. 
 
Oansedt dragoneleutenanten, wälbördig Carl Reutecrantz med sine grannar och lagsmän utj 
Hormo by, kära till Nordansiö männerna med Ångron till Funäsetz byägare, det dhe giöra 
dhem förfång och oförrätt på dheras qwarnar och qwarnställen, och at dhe stämma wattn från 
dhem till sina qwarnar, williandes aldeles hafwa dhem dher ifrån, effter landet hörer Hormo 
by till och icke dhem till. Lijkwäl medan swaranderna, i synnerheet Jöns Jonsson i Näset med 
sine consorter, Mattnäs, Miähla, Longswed och Ångrons byemän, opwisa 3:ne gambla perga-
mentzbref, hwar med bewisandes at förbem:te byägare hafwa för 100 åhr sedan kiöpt desse 
qwarnställen till sin rätte odel af Måns j Hormo, som då på den tiden war allena uthj Hormo 
by. Hwarföre kunne denna ringa rätten samma gambla brefwen eij ogilla, uthan wid sin fulle 
krafft och vigor erkände at stånda.  
 Dher någon tillfogar h:r leutenanten någon förfång utj åhn så skola ländz- och tolffmän 
detta genast rätta och herom ransaka. 
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Bengt Thomesson i Båhlåsen skall refundera ryttaren Anders Nillsson 2 r.d:r utj skadeståndh 
för hanss häst han under händerna hafft hafwer, och den hällat på framföttren, hwar af han ähr 
omkommin och död blifwen. 
 
Månss Påhlsson skall ofördrögeligast tillställa Per Gudmunson i Hahra och Sunne sochn 7 ort 
effter han ohemult hafwer såldt een häst. Och sökie han sin syster, \h. Barbru/ det bäst han 
kan och gitter, helst emedan Peder Gumundson haffwer hästen födt utj 2 ½ wecka.  [fol.47r]  
 
Wällärde h:r Peder Saltovius opbödh h. Barbros gård i Owiken, Skottgården ben:d, andra 
resan, näste bördemän till återlössn. 
 
Wällärde h:r Hans Draco prætenderar af Pehr Andersson j Skiede een pant Wahmsslägden 
ben:d, som för 60 åhr sedan ähr kommit undan österdeelen j Fastgården, allenast för 12 r.d:r, 
men Per Andersson föregifwer 20 r.d:r. Parterna förlijktes omsider, at h:r Hans Draco skall 
erläggia till Per Andersson 16 r.d:r och tillträda bem:te Wahmsslägda, och Per Andersson 
emot p:g:rnes annammande affträda bem:te pant, som från Fastgården kommen ähr. 
 
Wällärde h:r Hans Draco opbiuder 2:ne breff på Fastegården. Det ena förste gången, och 
andra 2:dra gången.  
 
Ländzmannen Nils Hansson angaf een hoordoms saak wara begångin af dragonen Anders 
Erichson, en giffter man, hafwandes sin hustru wid Kopparberget, Karin Persdotter ben:d. 
Denne förestältes, hwilken sin grofwa synd och gerning genst bekände, hafwa bedrifwit sin 
otucht med konan Elin Andersdotter i Fastgården, och aflat med henne barn. Begärandes 
begge ödmiukeligast någon lindring på straffet, aldenstund dhe inga penningemedel hafwer at 
plichta med, utan bahra kroppen. Dy förmedelst drottning Christinas 1:ste punct uthj Straff-
ordningen, skall Anders Erichsson med 6 resors gatulöpande straffas, och kohnan widh sochn-
stugudörren slijta rijss. NB. Desse personer hafwa dagen \effter/ sitt för bem:te straff med 
kroppen uthärdat. 
 
Borgmestaren i Hudwichzwalld, wäll:tt Jon Mårtensson Qwast låter opbiuda Erich Nilsons 
gård i Jacobsåsen 2:dra gången, som honom pantsatt ähr för 54 ½ r.d:r, nästom frändom till 
återlössn.  [fol.47v]  
 
Jöns Andersson i Backen trädde för rätten och opsade sine förmynderskap för sal. Jon Pers-
sons barn j Hohrmoen, till Olof Mårtensson i Ältnäs det samma emottaga och her effter wara 
bem:te barns förmyndare. 
 
Carl Andersson opbiuder een sythningsskrifft, gifwin af Anders Nillsson i Fuhnäs, förste 
gången. 
 
Pehr Påhlsson i Tossåsen opbiuder förste gången sin gård, kiöpt af rätta bördemännen, Pehr 
Erichson ibid, Swen Erichson och Kiel Erichson för 77 r.d:r. 
 
Samma dato trädde för rätten Peder Hindrichson j Wästerbacken, præsenterandes een lag-
budin kiöpeskrifft, hwar med bewisandes huruledes han lagligen hafwer af rätta bördemän Per 
Persson j Klockarbacken, Jöns Persson ibid., Erich Persson i Ede, Jöns Persson i Backen och 
Hans Persson i Wästerbacken för 60 r.d:r och af Jöns Swenson i Häggien för 2 r.d:r kiöpt och 
sig tillhandlat hafwer.  
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Sammaledes Olof Nillsson i Backe, som opbiuder sin gård Backe, om 2 tunland, tridie 
gången, præsenterandes sin lagbudne kiöpeskrifft, der med bewisandes sig hafwa af rätta 
bördemannen Sten Olofsson kiöpt och tillhandlat för 41 ½ r.d:r. 
 
I lika motto, Hans Mattzon i Wiken, som opbiuder sin gård Wiken om 2 tunland, tridie 
gången, framwisandes der hoos sitt lagbudne kiöpebref, hwarmed bewisandes sig lagligen 
hafwa kiöpt af Elias Mattzon i Gussåsen, Jon Mattzon i Backe, Torsten Persson i Båhlåsen, 
Ingebor och Agnis Mattzdöttrar, och derföre dher gifwit 86 r.d:r. 
 
Sidst trädde för rätten Olof Steensson j Thorgården och Backe by i Owiken, opbiudandes 2 
tunland ibid., tridie gången, hwilka han med sitt lagbudne kiöpebref bewiste [fol.48r] sigh lag-
ligen hafwa kiöpt och sig tillhandlat af rätta bördemän Bengt Thomæson i Bohlåsen och Olof 
Mårtensson i Ältnähss för 72 r.d:r. Så emedan ingen på desse förbem:te kiöpeskriffter för 
rätten klandrade, uthan samptelige tillstå och bekänna sig till fullo nöijo wara contenterade 
och betalte, den sidste penningen med den första, som widare utj dess kiöpebref specificeras 
som qwitteres. Hwarföre dömbde iag med nämbden samma kiöp fast och stadigt stå och aldrig 
återgå, med plicht som Sweriges lagh förmåhr, och lijkwäl stå och blifwa som nu dömbdt ähr. 
 
 
 
 

Ting 9 oktober 1667  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 129v – 138r, ÖLA. 
 
Owikens tinglagh den 9 octobris 1667.   Nämbden: 
 Mårthen Andherson i Hanabaken,  Jonss Andersson i Backe, 
 Oluf Pehrsson på Åhsen, Jönss Larsson i Wattnäss, 
 Hindrick Jönsson i Hällne, Erick Esbiörsson i Byn, 
 Andher[s] Jonsson i Swänssåsen,  Månss Eriksson i Sellback, 
 Swen Larsson i Hwattiom,  Anderss Nillsson i Tåhsåsen, 
 Jönss Nillsson i Swedhie, Oluff Simonson i Bäcken. 
 
Lendzman Nillss Hansson allfwahrlighen af rätten för[man]tess tillkiänna giffwa och fram-
draga dhe saker som hä[r] i tingelaget passera och sträfwa emot Kongl. Maij:tz uthgånge 
placater och resolutioner? Sadhe neij, Gudj loff, inga afwetta ens om desse, nembl. Larss 
Gulichson i Hofwermoo, hwilken föregiffwess, at lappen Tork[il] Olufsson i Kålåhsfiället 
hafwer honom a:o 1664 med la[pp]gandh tillskiydhat och förgiort, hwar af Larss förordsakadt 
bleff, bruka lappkohnan Gunilla Jonssd:r at curera sig, och henne giffwit 6 r.d:rs werdhe, för 
dhet hon lijsadhe hanss wärk och swedha, som hans gifne attest till Class Adamson lyder. Och 
Larss siällf för rätten tillståår sig (Gud bättre) nödgass giöra för sin pina skulldh. Detta remit-
teras till Undherssåkerss laga ting at examineras. LappTorkill Olufsson, som bor uthj Kohl-
åhsfiället och Kall sochen. Men imedhler tidh straffass Larss i Hofwermoo effter 4:de och 5:te 
puncten om Gudz ordz för\smä/delse medh fengelsse, och sädan stå uppenbar skrifft. 
 
Afsadhess at all dhen stundh Bengdt Hanson i Bålåsen sig eij undandraga kan, uthan för rätten 
bekiänner och tillståår, det eldhen ähr för hanss wårdlöösshett skuldh uthkommen på hanss 
skoug och omsidher gångit till Pehr Wellamz qwarnhuuss, hwar uthj befanss warit 2 tunnor 
korn, som qwarnen afgå skulle, hwilka med hela huuset och dess [fol.130r] innandömme af-
brändes. Hwarföre ährkiändhe rätten skiäligt, dhet Bengdt Thomsson i Båhlåsen ähr förplicht-
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adht denne Pehr Wellamssons tagne skadha owägerligast refundera, och effter mätissmanna 
ordom genast betahla, eller opsättia et sådant iämbngodt qwarnhuuss igien, medh allom behö-
rigom redhskap och innandömme som det afbrände husset war, såsom och tillställa Pehr Wel-
lamson 2 tunnor korn igiän uthan något opskoff, och sådant alt tillföllie aff Sweriges lagh och 
31 cap. Bygg.b:n L.L. Der ofwanpå bötha 3 m:k s.m:t för sin wårdlöössheet effter be:te titulo. 
 
Petter Danielsson tillståår och bekiänner oppå rättenss tilfrågan sig hafwa hafft lägerssmåhl 
med kohnan Karin Jonsd:r i Älfwen och Myskie sochen och afladt med henne barn hwilket 
föddess 14 dagar före kyndherssmessodag. Hon påståår fuller dhet han har lofwadt henne 
äcthenskap, men Pädher nekar alldeless dher till. Saakfältess derföre effter 3 cap. Gifft. b:n till 
40 m:k s.m:t och kohnan till 5 d:r s.m:t och sädhan skall Petter förlika henne. Denne Karin 
äger inga penningar, skall dher före plichta med 14 dagarss fängelse. 
 
Peher Wellamsson i Röröön klagadhe, at Bengt Thomson i Böhlåssen och hanss lagzmän 
hafwa oprättadt et qwarndamb, hwar af han har tagit stoor skadha på sitt ängh, som han ähr 
wahn få 10 lass höö, och nu uthj dhetta åhr eij fick slåå för dhess öfwerflödigheet watn, 
hwilket eij kundhe bårthrinna. Så emädan skadan eij syynt ähr, dy skohla tollffmän till näste 
wåhrdagh pröbfwa hwad hanss tagne skadha kan wara, om han slagit hafwer eller eij, eller om 
dammet giör någon skadha. Då will sädhan rätten tillhiälpa parterna med et änteligit sluth och 
domb i saken. 
 
Effter saaksens noga öfwerläggiandhe påladess Erick Ingebrechtson ryttare at tillställa Mickel 
Pehrson 4 r.d:r [fol.130v] af dhe 8 r.d:r han af Erick Nillsson i Hoxåhsen opburit hafwer på 
be:te Michalss wäg:r, helst emädan Michel Person inte mechtigh bleff dhe 10 r.d:r af Erick 
Ingebrechtssons geldenehr, förrijdharen Månss Nillsson i Hälsinglandh. Sökiandess sädhan 
bägge, Månss Nillsson dhet best de kunna och gitta, och ther utj lika deelachtighe wara at 
åthniuta der dhe något bekomma, hwar med parterne skola sädan wara åthskildhe.  
 
Class Adamson klagadhe at för 2 åhr sädhan hafwer dragoun Erick Mathsson stulit af honom 
åthskillige slagz kläd[er] in alless werderat för 30 r.d:r, hwilke han störste delen har igiän fått 
hoss Oluf Andherson i Gisselåhs, som lag[de] woro uthi hanss hööladhu, dhem lendzman 
Nillss Hanson och Joen Jonsson Muur werderade. Sammaledess klagadhe och Oluf Andhers-
son, at han hafwer mijst en giet och skinnet igiänfådt hoss denne Erick Mathsson dragoun, 
hwilken nu will wrängia på sin cammerat. Ehuru well denne Erick Mathsson dragoun ähr af 
rätt[en] pålagdt för Class Adamss saak sig uhr tiufwa, men sådant ickie effterkommedt, dy 
påladhes af rätten ähn yterligare tridhie gånghen, at till neste lagh och ting skaffa sig edh-
gierdzmän som honom lagl. kunne befrija. Hwar och ickie fälless han till hufwudhsaken, fen-
driken Christopher Mårthen som gick i caution för honom att wara tillstädess, \när/ påfordras. 
 
Samma dagh klagadhe Pedher Hindriksson i Backen af förledin wåhrass, mistadhe han kiött 
effter 3 små creatur, 1 ost och 2 st:n ijsterbockar, 1 saalpohsa ny, alt tillhopa werderat för 1 ½ 
r.d:r, hwilke pertzedhl[ar] han har igiänfunnet hoss Zachariss Johanson Stoffel ryttare. 
 Desslikess klaghade och Oluf Olufsson i Låchåhsen at Zachehriss Johanson Stoffel 
hafwer förlidin winter, et åhr sädan [fol.131r] stulit 2 st:n barcka hudhar för 2 ½ r.d:r, 2 st:n 
ostar 1 r.d:r, en takhudh 1 ¼ r.d:r. Summan tillhopa med dhen förriga 6 ¼ r.d:r. Denne 
Zachariss bekiänner fuller at Oluf Erickson ryttare uthi G[r]önwiken och Näss sochen haar 
warit medh honom och stulit dhenne sedan tiufnaden. Men lickwell hade Zachriss warit uthj 
flåchk, fahrnöte och rådh med honom. Dy kundhe denne rätten eij bijfalla Zachriss, uthan 
saker wara effter Kongl. Maij:ttz, drottningh Christine 3 punct, at förlijka måhläganderna 
opplichtha treedubbelt, som belöper 18 r.d:r, ähr uthj s.m:t 28 d:r, och emädhan han inga 
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bötter hadhe att ährläggia, dy plichtadhe han den 19 octobris med gatulopp effter be:te Kongl. 
Maij:ttz resolutions 3:die punct. 
 
Sammaledhess klagadhe och Oluf Simonsson i Backen at ryttaren Zachriss Johansson Stoffel 
hafwer af honom stulit, söndagen för Michelisdagen, effterskrefne partzedhlar, nembl. 1 kåpa 
för 9 r.d:r, kiortel för 2 r.d:r, en tröija för 3 r.d:r, 1 snörlijff för 1 r.d:r, 1 förkläde för 1 r.d:r, 1 
evangelij book för 1/2 r.d:r. Summan 16 ½ r.d:r. Hwilka pertzedhlar han fullkombl:n tillägger 
denne Zachariss Stoffel stulit hafwa, helst emädan han och grant märckia kundhe, fählarna 
effter 2:ne persohner till sin gårdh och från dhen byen Zachriss om natten och afftonen warit 
hafwer effter dhet war nysnögat. Denne Zachriss \till denne/ tiufnadhen inständigt nekar; men 
effter stora misstankar och præsumptioner fattass till honom, dy påladhes honom innan nesta 
laga tingh sig lagl:n med edhgiärdzmän her ifrån denna tiufnadhen befrija eller swara till 
sielfwa hufudsaken effter 19 cap. i ting.b:n L.L. 
 
Danel Olufsson, fullmechtig af Jacob Hansson i Bärg, kierandess till Nillss Carlsson i Ångron 
om en [fol.131v] okyndigh hundh, som hafwer hooss Larss i Ångron rifwit hanss lass och op-
ätitt 3 st:n bockskin och en kiädher. Jönss kunde intet frija sin hundh, dy afwistes dhem af 
rätten, sigh emillan förllijkas, eller ståndhe till näste lag och tingh, at Larss i Ångronn som i 
dätta måhl wittna skal kommer tillstädhess.  
 
H:r Hanss Olufsson Drake opbiudher halffwa Fastegården om 3 tundl:d, 3:die gången kiöpt af 
Pehr Erickson för 30 r.d:r, 2 tunnor korn åh[r]l:n. Noch opbiudher h:r Hanss and[ra] halfwa 
Fastgårdhen om 1 ½ tundl:d andra gången, kiöp[t] af Oluf Andhersson och Israel Zachrisson 
för 28 r.d:r. 
 
Pehr Påhlsson i Tåhsåsen opbiudher sin gård ibid. han åboor, om 2 tundl:d, andhra gången, 
kiöpt af Swen Eri[ch]son och hans sampl. syskon, för 77 r.d:r, men Pehr böör skaffa sig be-
skied från systrarne som i Norrige ähr, at få dherass samtyckio, om dhe oplåtha honom sin 
odel at inlössa, för ähn han fåår något fastebreff. 
 
Nillss Person dragoun, födder i Ångermandlandh och Gummunrådh s:n klagadhe at Pähr 
Wellamson hafwer honom slagit 2:ne slängiar med en spillra af et uädeträd. Pehr Wellamson 
prætisterar[?] dher emot, at denne Nillss Pehrsson hafwer sig illa fixerat, hwilken hafwer 
lofwadt sig föllia honom uthi fiskie. Dher på Pehr satte sin lidt och ingen annan tingadhe, sig 
begiärandhess at Nillss refunderar sig sitt tagne skadheståndh, effter han kan eij effter sin 
lofwen. Derföre nödgadess han gifwa honom desse slagh, och emädhan Nillss Person hafwer 
ingentingh at wederwåga, skadhan betala. Dy ophäfwdes dätta, det ena emot det andra, och 
såledess wara åthskillde. 
 
Jönss Carlson i Ångron skall effter rättenss pålagu tillställa Öune Swenson i Wellwiken 1 r.d:r 
för sin odelsrättig [fol.132r] heettz affträdande, och omsidher rächte honom handen att her på 
aldrigh mehra klandhra.  
 
Effter saaksenss noga skiärskodande afsadess det Oluf Erikson i Swänssåhsen ähr berättigadt 
at behålla panten et Nylandh i Sölfbacken till tess han fåhr sine uthlagde penningar, 13 r.d:r, 
af Anderss Jonsson, helst emädhan der af allenast afgåår 1 lass höö utj interesse om åhret.  
 
Märit Olufzdotter skall ärläggia till Påhl Månson i Westnåhr 9 r.d:r för 1/2 tundl:d, afkort-
adhess dhe 6 r.d:r som han alla redo betalt hafwer. Och Pehr Nillsson i Söhlfbacken tager sina 
penningar igiän hoos sin man, Påhl Månsson, det best han kan och gitter. 
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Per och Erik Essb[i]örson insinuerade breff angående jordepart j Bårgen, be:d och dess skatz 
uthgiörande, kan denne rätten eij för gillt och fulkombligit dombreff ärkiänna. Helst emädan 
dätt ähr ickie hwarken med då warandhe lagmanss, Jönss Mickelssonss handh eller signete 
verificerat, och elliest synez at Nillss Hanson i Bårgen drager skatten, och dhe andhra godzet 
niutha. 
 
Afsadess det Enar Siullsson i Mochelåsen skall förblifwa uidh sitt qwarnställe, som han 
oplagadt hafwer och sädan skall han Enar, iempte Anderss i Gietåhsen tillika med Häxåhs-
männerne hwara förplichtadhe hwarandra behielpelige wara at oprätta och förfärdiga det 
andre quarnställe, hwar effter dhe skola sig rätta, och sådant oförsummeligen effterkomma. 
 
Oluf Simonson i Backen opbiudher den gård han åbor, 3:die gången, men klandrass af 
Anderss Mårttensson, den willia inlösa. Befaltess fördenskuldh ländz- och tolfmän [fol.132v] 
gårdhen werdera, hanss åboo först besichtiga och sedan tillåtess Oluf bruka gårdhen till tess 
han fåår sine inlagdhe penningar i gårdhen igiän, och såå honom nestkommandhe åhr 1668. 
 
Borgmestaren Jon Mårthensson Qwast i Hudwickzwalldh opbiudher Erick Nillssonss pant 
Jacobååsgårdhen 3:die gånghen, på 54 ½ r.d:r honom pantsadt hafwer, hwarpå Pehr Jönsson 
dragoun nu klandrar, som närmare odelzman förmehnar sigh wara, tillbiudhandhess sig innan 
midfastodagh Erick Nillssonss uthlagdhe peningar i gårdhen tillställa, och sedan Jacobååssen 
tillträdha, huilkett sitt löffte Pehr Jönsson kiänness plichtigh effterkomma. Hwar och ickie så 
behåller han gården som i handen hafwer. 
 
Pehr Swensson i Hälliebacken skall effter nämbdenss påläggiandhe tillställa Pähr Biörsson i 
Bräcke uti Sunne sochen 2 r.d:r för ett skiuth [sto] dhe tillhopa kiöpslagat hafwa, för 3 ½ r.d:r 
han uthloffwade, helst emädhan stod befanss siuckligh wara. 
 
Afsadhess, att emädhan som Jönss Nillsson i Swedhie tillståår sig medh sin uthgiffne obliga-
tion, daterat a:o 1653 wara skyldhigh Oluf Olufsson på Åhsen 60 r.d:r, men föregiffwer alle-
nast warit 50 r.d:r, hwar till han inga skiäll kan frambdraga. Dy ärhkiändhe rätten skiäligt det 
Jönss Nillsson kiänness förplichtadt desse 50 r.d:r han tillståår owägerligen genast betala, med 
specie r.d:r som uthlänthe ähre, eller påöka 8 sk:r på hwar r.d:r som han nu gåhr och giäller, 
afkortandhess huad dher på bewissligen kan wara betalt, och resten skal Jönss uthan opskoff 
tillställa. Men dee 10 r.d:r ahngåendhe, som de twista om, pröfwade rätten skiäligt, dhet dhe 
draga half skadan war, och Jönss allenast betalar 5 r.d:r för dhe 10 r.d:r. [fol.133r] Interesse af 
desse 55 r.d:rs summa belöper åhrligen 3 r.d:r 2 ort 16 sk:r. Men afräcknadess interesse för 
dhe poster som kan wara effter handhen betalte, hwar effter parterna böhra sina reckningar 
slutha och liquidera, och sädhan wara åthskilde. 
 
Pähr Olufsson i Pährssåssen påladhess af rätten, och der han förmehnar han will åthniutha sin 
odelsrätt uthj hemmanet Swedie, så skall han först skaffa sigh beskied huru längie och på 
hwadh tidh och åhr soldaten Anderss Jönsson dödh bleff. Sädhan så will rätten afhielpa 
parterna med ett ändtligit sluth och domb i saken. 
 
Dito oplästess Pehr Jönssonss i Westnåhr fullmächt gifwin aff Giertrud Hindrichzd:r, att be-
sijttia och bruka henness odelssjordh, 1 ½ tundl:d i Låckåsen, mädhan hon uthi Norrige ähr, 
hwilken wart af rätten godh ährkiendh. 
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Bengt Tomsson i Båhlåssen opbiudher ett tundl:d ibid. förste gånghin, kiöpt för 43 ¾ r.d:r 12 
sk:r af Oluf Påhlsson i Hackåhsen. 
 
Kirstin Andherssdotterss syttninghzskrifft, giffwin Oluff i Giärdhe oplästess och opbödz 
förste gånghen. Och emädhan som ingen här på klandhradhe, dy bleff han af rätten godh 
ährkiändh i alla måtto. 
 
Karin Nillssd:rs syttningzskrifft, gifwin Pehr Anderson i Landsom oplästess, opbödz och pro-
tocollerades och wart af rätten uthj alla clausulis för godh ährkiändh. 
 
Dito oplästess sal. Anna Päderssdotterss testamentzskrifft, gifwin Joen Jonsson i Borgen på 
henness lööshöhree, för dhet han hafwer sytt och skiött henne uthj sine dödedagar, hwilken 
skrifft oplästess och af rätten bleff ährkiändh för godh och gill uthj alla måtto. [fol.133v] 
 
Effter hanss wyrdigheetz prowestens wellärde h:r Andreæ Elevij för rätten bewittnadhe dett 
h:u Barbro sal:e h:r Erick Theonomi effterleffwerska hafwer för honom bekiändt, det henness 
sal. man h:r Erick haar wijst kiöp giort med h. Brijtha Erikzd:r, sal. Joen Olufssonss effter-
leffwerska om henness tillfallne arfzpart uthj Skottgårdhen för 10 r.d:r. Dher på hon något 
opburit haffwer. Ehrkiändhe för dhen skuld rätten skiäligdt dhet h:u Brijtha Ericksd:r ähr 
berättigadt be:te 10 r.d:r prætention och fordran uthj Skottgårdhen för sitt tillfallne arfzpart, 
sal. h:r Erick Theonomus, med henne uthj sin liffztidh kiöplagadt hafwer. Afkortadess dher på 
hwadh hon kan haffwa opburit, och sal. Tionomj bok uthwijsser. 
 
Oluf Olufsson i Hwattiom syskon, och swågrar, bewillia honom fastebreff på sin gårdh tagha, 
helst emädha han dhem nöijachteligen med 80 r.d:r uthlöst och tillstält hafwer. 
 
Mårthen Andherson i Hälliebacken angaff at Andherss Haraldsson, född widh Storsiön i 
Hedhe, och Jönss Olufsson, fö[dd] i Hoormo, löösdrifwaren, haffwer honom och hanss lagz-
män tillfogadt stor oförrät på derass afradzlandh, som dhe af Kongl. Maij:ttz och cronan 
städzlat hafwer, och skutit so[m] fäldt dher på några älgzdiur strax effter Olufmessotidh. Men 
huru mångha dhe ähro kan han inte för wist weta. Dy opskiuthess detta till widare ransack-
ningh, då lendzman till nesta lagha tingh skall stemma be:te Andherss Haraldson och Jönss 
Olufsson at wara tillstädess och för sine begångne brott lagl:n afhulpne och straffade blifwa. 
 
Giästgiffwaren i Owiken Joen Joensson Muur insinuerade i rätten 6 af tolffmennerness 
werderingzskrifft angående Skottgårdenss, af Joen Muur reparation och förbättringh, som 
bestiger sig till 60 r.d:r, hwilken för sittiandhe rätten oplästess [fol.134r] och af nämbden och 
oss wndherskreffne, befanss i sigh skiäligh och rättmätigh wara, och uthi ansehendhe till hans 
excell:tz högwelborne h:r gouverneurens skriffelighe mandatorial daterat Sundzwaldh dhen 
27 februarj 1667, at Joen Muur för sin ahnwändhe melioration på Skottgårdhen böhr åth-
niutha. Och emädhan som Joen Muur ingen frijheett uthj desse åhren han åboot hafwer, nutitt, 
uthan all dher aff gåendhe uthlagor, ordinarie som extraordinarie räntor måst uthståå och 
uthgiöra. Dess uthan befanss gårdhen till öfwerflödh, då Joen Muur honom antogh, effter 
nämbdenss som ländzmanz och giemene allmogens betygandhe, wara aldeless uthfallin. 
Jordhen wahnbrukat och i öde lagdt, och huussen nedherruttne, och dher befalningzman 
well:tt Daniel Bertillsson honom \eij/ inrådt hafwer gården emottaga emot nöijachtigh re-
function, så \har/ han aldrigh ditt kommit, uthan hadhe alldeless i grundh blifwit förstördt. Dy 
pröfwadhe rätten skiäligt at Joen Muur böhr bruka och besittia Skottgårdhen intill dhess han 
sine anwändne omkostnadh 60 r.d:r för sitt åbo bekommandess wardher. Detta till ytermehra 
stadhfästelse bekräfftess med tingelagetz signete. 
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Kyrckioherdhen i Sunne, wyrdigh och höglärde magister Jöns Petræus, förmyndare för sal. h:r 
Ericks Theonomj barn, trädde för rätten, insinuerandes sin kiäremåhlsskrifft, bestående af 
fölliandhe puncter, hwarutinnan h:r m:r i den förste prætenderar af förrige syskonen skulle 
refundera honom den bekostnadh som sal. h:r Erick måndhe ahnläggia på Skottgårdhen i 
Owiken, hwar öfwer effter dess öfwerwägandhe slutadess, at emädhan som halfsyskonen, som 
räcknar sig till en anpart i Skottgårdhen, hwarken kunnat opwissa något skriffteligit contract 
med sal. h:r Erick om något gårdekiöp, eij heller med wittne sådant bewijssa kunna, skola 
effter rättenss [fol.134v] gottfinnandhe, ståå giöra lika omkostnadh med dhe senare syskonen, 
bådhe i Joen Muurss åbo, som all dher af gåendhe uthlagor och annat i dhen beswerlige tiden 
måndhe uthgiörass, och sädan allesammanss gåå lika til skiffter effter quotan, och af 
hemmanet afräckna dhet hwar och een kan med skäll bewijssas, af sal. h:r Erick opburit 
haffwa, skola dhe sådant förplichtadhe wara, h:r Erickz barn restituera dher dhe något öfwer 
bekommit hafwer, och när gårdhen såldh blifwer, det samma contentera. Undantagandess 
änckian, h:u Britha Erickzdotter, som medh hanss wyrdighetz och kyrkioherdens, wellärdhe 
h:r Andræ Elevy för rätten bewittnadhe bewiste, at sal. h:r Erickz hustru, Barbro, haar för 
honom bekiändt h:u Britha böhr hafwa för sin part i gårdhen 10 r.d:r, afkortandess det hon 
kan hafwa opburit, men resten böhr hänne gienast uthan något oppehåldh tillställass. 
 2.) Att landböndren som förmedelss höö och halms afförandhe hafwa brack[t] hemmanet 
i wahnbruch, måtte tillhållaz ståndha skadhan? Effter saaksenz noga skiärskodhandhe befanss 
at hemmanet war lika, när sal. h:r Erickz arfwingar det släpte, som landböndren det emottogo, 
och omsider dhet affträdde. Dessuthan hafwer h:u Barbro, medhan hon sått i Jerstadh i Marby, 
siälf låtit föra, aff denne Skottgårdhen, så halm som höö och på Jerstadhhemmanetz, hwar af 
nogsampt pröfwess, h:u Barbro siälf, mehra wållandhe dher till wahra, at hemmanet kom i 
wanbruck än dhe andra. Dy kan dem eij tilhållas her utinnan något refundera. Och för dhet 
lendzman Nillss Hansson dhet ehna åhret affördhe halm och höö, hafwer han i stället fördt 
giödningen af dhem af berördhe Fastgårdhen, så och Joen Muur, som effterkomb [fol.135r] war 
dher medh till fredz. Elliest hafwer och Nillss Hanson för dhet ena åhret han gårdhen 
brukadhe, richtigt betalt cronones wtlagor, men emädhan dhet några åhr war ödhe, och h:u 
Barbro sidhermehr war skrifwin för huusarm, som dhess lengrar[?] uthwijssa, inga uthlagor 
uthgiordess, hwar af det af wahnskötzel komb uthj stor wahnbruk. 
 3.) At Joen Muur, som dher uthj 5 åhrs tidh Skotgården besutit, uthan någon afradh, och 
dher dhet ehna åhret eij hadhe kunnadt hanss arbethe och uthlagor betala, så kundhe andhra 
förbättra, och ickie till pricka hwart dagz arbeten så noga räckna, uthan måtte maintineras 
med huusesyyns ordinantien. 
 Så emädhan Joen Muur ingen frijheet uthj desse åhrenn han på Skottgårdhen åbot hafwer 
nutit uthan all dheraf gåendhe uthlagor, ordinarie som extraordinarrie räntor måst uthgiöra och 
uthärda. Dessuthan befanss gårdhen till öfwerflödh, då Joen Muur honom ahntogh, effter 
nämbdenss och ländzmanss och gemehne allmogenss betygandhe wara alldeless uthfallin, 
jorden wahnbrukadt och i öde lagt och hussen nederruttna. Dher befallningzman Daniel 
Bertillsson honom eij inrådt hafwer gården emotaga, emot nöijachtigh [refunc]tion, hadhe 
Joen Muur aldrigh dit kommit, uthan hade aldeless i grundh blifwit förstördt. Dy kundhe 
denne ringa rätten eij påbörda Jon Muur at regulera sig i detta måhl effter huussesyynss 
ordinantiers innehåhldh, wthan till föllie af h:s excell:tz högwelb:e h:r gouverneurens 
skrifftelige mandatorial, daterat Sundzwaldh d. 27 februarj 1667, at Joen Muur böhr för sin 
ahnwändhe melioration på Skotgårdhen åthniuta, hwarföre effter 6 gode män af tolfften gif:n 
werderingsskrifft [fol.135v] ehrkiändhe rätten skiäligt, det Joen Muur bör bruka och besijtia 
Skottgårdhen intill dhess han sin ahnwändhe omkostnadt 60 r.d:r för sitt åboo bekommandhes 
wardher. Hwareffter parterna sädhan skola wara åthskilldha. 
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Samma dagh oplässtes den höglofl. Kongl. håffrättenss nådgunstige mandatorial, daterat 
Stockholm den 21 octobris 1665. Iempte h:s excell:tz gouverneurens högwellb:e h:r Carl 
Sparres nådighe befallningh af Gevele den 11 novemb. 1665, innehålandhess at en ny ran-
sakningh skulle optagass öfwer dhet dråp som leutenanten af cavalleriet, edhel och manhafftig 
Lorentz Wanskier och hanss drengh Larss förmenhnas hafwa bedrifwit oppå sal. corporalen 
Jonas Fughel uthj Owikenss prästegårdh natten emot dhen 29 februarj 1665. Och ehuru well 
samma ransackningh bordhe gienast blifwa förrättadhe. Men emädhan som leutenanten Wan-
skier en rundh tidh hafwer warit borto, nedher till Skåhne, och elliest wittnen som på förre 
ransackningen d. 30 februarj 1665 tillstädess woro, ähre widt kringh andre orter belägne, och 
till en dehl icke på en tidh warit hemmoo stadde, dy hafwer man nödgass saaken så lengie 
beroo.  
 Framkallandess fördhenskull effterskref. ne[m]bl. h:r Israel Larsson Noræus, cappellan i 
Hammerdahl, h:r Pehr Lang, cappelan i Brundhflodh, Hanss Hallman, kyrkioherdenss sohn i 
Lith, qwartermestaren Nill[s] Andersson Curij, ryttaren Örlandh Jacobsson och Hanss Larsson 
Biörkman. Desse sampligen alfwahrligen förmahntess oppå dhen edh dhe sworit hafwa, rätta 
sanningen framföra och wittna, hwad dhem i detta måhl kunnogt wore och seet hafwa, hwilke 
sampligen betygade, eij annat hafwa at referera, än som dhe uthi förr gångne ra[n]sakning 30 
feb. 1665 bekändt och wittnadt och än yterligare påstå [fol.136r] den uthj sanningh så wara, och 
sålunda tillgångit som föllier.  
 Den 28 feb[r]uarij då desse iämpte många andra fö[r]sambladhe wore till Owikenss 
landztingh, öppnades en träta emillan kyrkioherden i Undherssåker, wellär[de] h:r Pehr 
Berghem och qwarteermestaren Pehr Andersson dher uthe på gårdhen, och dhensamma mehra 
yrkiadhes, när dhe kommo i stugun. Omsidher begaf h:r Pehr sigh dher ifrån, och uthgick. Då 
begynthe corpo[ral]en Månss Christersson at agera qwartermästaren Pehr Andhersson för 
dhet han skulle wara en sådan karl, och af oförståndh läggia sig i träta medh kyrkioherdhen. 
Då qwartermästaren Pehr Andhersson slogh Månss Christerson wid öra tagandess sädhan 
hwar andhre [i] håret. När dhe omsidher åthskilldhe woro, bortmisttadhe corporal Månss 
Christenson i samma parlament sin halzduck, frågadz så effter honom, sägandess, effter han 
nu borta ähr, troor iag ingen annan dhen tagit än leutnantens Lorens Vanskierss drengh Larss, 
eller corneten Nill[s] Nillssonss dreng Arlan Jacobsson (emedhler tidh hadhe qwartermestaren 
Pehr Andhersson uthi en annan stugu at läggia sig). Be:te drängiar nähr dhe dett hördhe 
framkommo begiärandess at corporal Månss Christersson wille ransaka sig, oprifwandes sina 
klädher. Widh dhet samma in\ko/mb en piga med halssducken, sägandhess sig dhen funnit i 
förstugun. Då blef leutnanten Wandskier otåligh, uthdrog sin wäria (som war en smalstukat) 
och sadhe, i skulle inte beskylla min tiänare för sådant, hwar medh han honom med flatha 
wärijan slog och widh dherass parlamente ähre fallne omkull på gålfwet. Då [fol.136v] corporal 
sal. Jonass Fugel iblandh andhra i hopen kom at skillia dhem åth, hafwer skadhan träffat sal. 
Jonass Fugel giönom wenstra låhret, hwilken ingen owänskap hadhe till någon, uthan detta 
syhnass wara ährnadt corporal Månss Christensson.  
 Wittnen alfwarlighen tillfrågadhess om dhe eij märckia kundhe hwilken skadhan gior-
dhe?, anten leu\te/nanten Wandhskier eller hanz dräng? Betyga dhet eij kunna see, helst emä-
dhan dhet war i skymningen och mörckt i stugun om afftonen, och lågo på gålfwet öfwer 
annan. Betyga och at inga flera werijor war i parlamentet blottade, än leutenanten Wandskiers 
och hans drängz wäria. Men medh drengenss wärria som war en hugpamp och bredh, giordess 
ingen skada wthom medh stuckaten. Frågadhess, at kan händha drängen Larss, togh wärrian 
af leutenanten i parlamentet och giort skadan medh? Dhe swara samptel:n eij kunna see, eller 
dhet förståå. Uthan när parlamentet war öfwerstååt komb Larss med Wandskierss wärria in-
bärandess. 
 Qwartermästaren Nill[s] Curij iblandt annat, som förmält ähr, betygadhe när parlamentet 
war stilladt, bandht han om leutenantens handh hwar på et såår war, ropadhe påstmestaren 
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Hanss Larson Biörkman och sadhe, när han såg Fugel wara dödh. Gud förlåthe eder h:r 
leutena[n]t, nu ähr karlen om lifwet. Cornetins Nillss Nillssons drängh, men nu ryttare 
Arlandh Jacobsson, wittnadhe det Månss Cristenson hafwer sagt när leutenanten bleff wredh 
på honom, Han ähr en öhlstugu och intet något commende. Fordom påstmestaren Hanss 
Larsson Biörkman, munsterskriffware under wellb:e h:r öfwerstens compagnie, betygar in-
blandh annat ner parlamentet [fol.137r] begyntess drogh leutenantens drängh sin wäria uth, den 
dher bredh och hwass war och wille hielpa leutenanten, badh Hanss Larsson sal. Jonas Fugel, 
och sadhe, styr du till godha medh leutenanten, iag will styra hans drängh, som dhe sin högsta 
flith ahnwändhe, togh altså Hanss Larsson wärrian af leutnantens drengh Larss och ladhe 
henne wundher dyhnan på bänken, at ingen skadha dher medh giordhes. Biörkman betygar 
och Månss Christiersson sagt till leutenanten, I skulle ickie så fahra medh en ährligh karl i en 
öhlstugu, iagh ähr dhå ingen poike. H:r Pehr Langh berättar och at när dråpet war skiedt 
bestälte han wacht, och lät igiänslåå dören. När lendzman Nillss Hansson ingåå skulle, mötte 
dhe liutenantens Wanskierss drengh Larss, bärandess wärrian som skadan war giort medh, 
uth, och sädan straxt inkomb, och leffwereradhe henne lendzmannen. Dettsamma betyga och 
lendzmannen Nillss Hansson och giästgifwaren Joen Muur sig mötte drängen Larss i döhren 
med wärrian som skadhan war giort med, at giöra henne reen. Då de toogo honom fatt och 
fängsladhe honom. Corporal Månss Christiersson förehadhess och tillfrågadess om han weth 
någott herom widhare at referera? Sadhe aldeless neij, eij mehra af wettanom än som wittnen, 
effter aflagd edh, betygadt hafwa. Sammaledess dhe förriga wittnen på tillfrågan, nekadhe eij 
mehra hafwa at referera. 
 Fram kalladhess för dhen skull ryttarna som hafwa hollit wacht om be:te Wandskier för-
rymbde dreng Larss hwadh han, mädan han såth i arest bekiänt hafwer, berättadhe Pehr 
Arfwidsson effter aflagd edh, at när [fol.137v] han den 19 martij hölt wacht, sat han medh Larss 
och drack några kannor öhl och brennwijn, när Larss bleff druckin stälte han sig orolig, slåen-
dess händerna i bordet, såsom och söndhersloog fönstret, och widh Pähr skulle gåå aff 
wachten, frågadhe han Larss hwadh honom felass. Lars swaradhe, Gudh bättre mig, iag har ett 
oroligt samwett. Då Pähr begiärade wetta om han hadhe giort dråpet?. Swarade, Gudh bättre 
migh wist, iag har giort illa, luthandhes sig emott wäggen. 
 Ryttaren Bengt Erikson, effter aflagd edh wittnade, at när han hölt wacht om Larss dagen 
effter Gregori marknadh, hade honom heem till sig uthj sitt qwarter, hwilken på tillfrågan 
berättadhe huru passerat war, nembl. när Månss Christiersson frågade effter sin halzduck 
sadhe han at iag dhen tagit hafwer, rifwandess af sig klädherna, badh honom ransaka sig. Då 
leutenanten slogh Månss Christiersson, för dhet han beskyllte honom för tiuff, lop han och 
uthdroogh sin wärria men Hans Larsson togh af honom dhen. Sädan hafwer Larss fåt 
corporalen i håret, och fick så i medlertidh see sin huussbondes leutenantens wärgia, dhen på 
gålfwet lågh, huilken han optogh och bekiändhe sig hafwa ärnadt Måns Christiersson ett 
steck. Mehra bekiändhe han intet för honom.  
 Jönss Månsson ryttare wittnade, at när han den 25 martj til kyrckian gåå skulle, och 
undher wägen råkadhe leutenantens drengh Larss uthom socknestuguwäggen då Lars ropadhe 
Jönss och sadhe, Gudh nådhe mig, iag ähr så bång, iag weet intet annat änh jerta skall spricka. 
Då Jöns wahrnadhe honom, och badh tiga stilla. Der medh dhe skilldess. Jöran Månsson i 
Sunne och lendzman i Owiken Nills Hanson berätthade sig hafwa seet denne förrymbde Lars i 
Norrige i förledit åhr, men ickie så, at dhe hafwer frågat honom om något. [fol.138r]  
 Befallningzman förmahnte esom offtast h:r leutenanten Lorentz Wanskier, icke en gångh 
uthan många resor, at betänckia sig och tagha dhenna saak på sitt samwet och siäls saligheett, 
rätta sanningen bekiänna, om han weet sig skyldigh wara bahneman till corporalens sal. Jonæ 
Fugelss oförmodelige afgångh? Wetandhes dhet, at dher han nu eij bekiänner, hafwer han 
dhess större straff på dhin stora Herrans tilkommelsedagh at förwenta? Hwilken inständigt 
nekar och håårt påståår sigh oskyldigh wahra, och på sin siähls saligheet antager detta dråp eij 
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begångit hafwa, mindhre på sigh bekiänna, uthan inwändher på sin förrymbdhe drengh, Larss, 
sådant oförmodhelighen föröfwadt hafwa, som hans wärgia af gålfwet optagit, och sådant 
ährnadt corporalen Månss Christiersson, som honom skiält hafwer stulit sin halsduck, men 
drabbades på dhen oskylige corporalen sal. Jonas Fugel, som uthi ett gått upsåt ärnadhe skillia 
honom Wandskier och Månss Christiersson åth. 
 Så emädhan denna ringa rätten ickie widare med denne saken procedera, eij heller kan 
komma honom leutenanten Wandschier till någon annan bekiännelse ähn som för be:te ähr, 
och den andhra drengen, Lars, ähr (förmedelst at inga fånghuuss ähre i denna landzorten, 
hwar uthj sådhane kunnie förwachtas) på flychten kommin. För dhenskull will dhenna ringa 
rätten, så nu som tillförne hafwa dhenna saak undher Gudz dhens aldrahögstess domb. Och 
denne högbeprijsslige Kongl. håfrättens höggunstige omdöme och judicerande underdåhn-
ödmiukeligast hafwa hemstält och remiterat. Så wara ransakadt, betygar nährtäcknat medh sitt 
wahnlige signete och underskrifuin handh. 
 Denne ransackningh öfwersends till högl. Kongl. hoffrätten den 9 januarj 1668, och dhen 
9 martij ankom höglofl. Kongl. håffrättens resolution, at leutnanten Wandskier befrijas för 
dråpet och drengen Lars skall effterslåss, tinghföras och dömmas. 
 
 
 
 

Ting 5-6 november 1668 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 223v – 229r, ÖLA. 
 
Anno 1668 den 5 och 6 novembris höltz laga tingh i Owijken, närwarandes befallningz-
mannen wähl:t Daniel Bertilsson och nämbden. 
 Mårten Andersson i Hahnebaken,  Jöns Andersson i Backe, 
 Hindrich Jönsson i Hällne,  Jöns Nilsson i Swidie, 
 Jöns Jonsson i Mattnäs, Oluf Persson i Åssen, 
 Erich Essbiörsson i Byen, Anders Nilsson i Tossåssen, 
 Swen Larsson i Hwattiom, Månss Erichsson i Sölfbacken, 
 Oluf Simonsson i Backe, Anders Jonsson i Swenssåssen, 
 
1. Befallningzman å Kongl. Maij:ts wägnar förehölt fendricken Christopher Mårtensson, at 
framhafwa den tiufwen, Erich Mattzon dragoun b:d, som han förledne åhr d. 9 oct. 1667 
caverade at wara tillstädhes när påfordras, och skaffa sigh edzgierdzmän, som Sveriges lagh 
honom tillbinder, at uhrtiufwa sigh för den witesmåhl Claess Adamsson i Hahnebacken ho-
nom tillwitat hafuer för 3 åhr sedhan stulit en hoop klädher till 30 r.d:r och dom lagdt uthi en 
höladhu som Oluf Andhersson i Giselåhs tillhördhe. Fendricken Christopher Mårtensson 
föregifuer fuller eij längre och widare hafwa för honom caverat, än till h:r leutnampten 
wälbe:ne Carl Reutencrantz heemkomst, hwilken föredrager at wählb:ne h:r öfwersten haar 
honom passerat och gifwit heemlåff. Denne Erich Mattzon hafwer och för än han afreeste 
belägrat kohnan Märit Persd:r i Owijken. 
 
2. Lähnssman Nilss Hansson i Ohrgården angaf i rätten at desse [fol.224r] dragoner Per 
Hermansson i Österåssen och Christopher Wulff i Onstadh och Carl Flygare i Wästnåhr hafua 
förledin tridie stoorböndagen warit borto från kyrkian och lägat utj Nilss Jonssons fäbodhar 
uthi fiskie på be:te stoorböndagh. Desse föregifwa fulle[r] der warit och myckit regnat at dhe 
icke kunne komma der ifrån för öfwerflödige regnet skull. Begiera något lindrigt straff effter 
dhe inge penningar hafua at uthgiöra. Dy kan denne ringe rätten eij befrija dem medh en 
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månadz fängelsse, eller och aftiena sigh medh hans wördigheet prowesten wällerdhe h:r 
Anders, antingen medh något arbete till kyrkian och dhe fattige för huar sine 40 m:k s.m:tz 
ehrläggiandhe. Der på dhe rächte probsten handhen sådant at effterkomma. 
 
3. Carl Flygare tillståår sigh hafue hafft lägersmåhl medh Clara Olufzd:r i Hallom, och aflat 
tillhoopa barn, hwilket föddes 3 weckor effter kyndermessotijdh. Desse hafue fuller lofwat 
hwar andra ächtenskap, men fadhren Oluf Påhlsson sådant hinrat, fruchtar at dhe ingen 
kierleek widare byggia. Derföre gafz dem dilation till morgons at betänckia sig. Den 5 dito 
comparerade åter och sadhe sigh eij willia ächta henne. Derföre saakfältes han till 40 m:k 
s.m:t effter 3 cap. Gifft. b. och kohnan till 20 m:k s.m:t och sedhan födha barnet effter 18 cap. 
Arf.b. L.L.  
 
4. Oluf Olufson i Hwattiom bewilliadhes faste- och dombreff på sin gårdh Hwattiom af 3 
tunl:d. Alldenstundh hans kiöp å samma jordh ähr lagl. opbudit och lagståndit och ingen i 
medler tijdh af nästom frendher hafua der på klandrat.  
 
5. Befallningzman begieradhe at h:r leutnanten wählb:ne Carl Reutencrantz wille förmedelst 
Kongl. Maij:ts resolution låtha hålla wacht öfwer desse fångar till dess högl. Kongl. hofrättens 
resolution ankommer, hwilket h:r leutnampten i [fol.224v] förstone wägradhe sig, der till eij 
obligerat wara, uthan tingelaget der till förplichtadhe. Fördenskulhd publicerade befallning-
zman Kongl. Maij:ts resolution öfwer sådane ährenden, att der någon aff ryttarne och sol-
daterne peccera [försyndar sig], skohla af be:te compagnie skohla[!] om dem wacht hålla, så 
at allmogen omsider om sådane personer eij blifwa beswäradt. 
 
6. Zachris Jonsson Stoffel och Sunwijss Mårtensson som förledit åhr tillwitadhes stulit någ-
ra saaker af Oluf Simonsson i Backen till 16 ½ r.d:r, och dem pålades skaffa sigh edhgierdz-
män till detta tinget, hwilket dhe eij effterkommit, och änn inga hafwa, ehuruwähl Sunwijs 
och påladhes till morgons dem fram hafwa, men inga bekommit. Zachrias Joensson Stoffel eij 
heller tillstädes ähr från denna saken sig uhrtiufwa, uthan håller sigh undan, ehuru wähl han 
på förriga tinget pålades af rätten här från sig lagl. befrija, som 19 cap. Tingm. b. honom der 
till förehåller. Hwarföre opskiötz detta ährendet till näste laga ting, då bådhe Zachris och 
Sunwijs comparera skole, anten från detta tillmälet sigh lagl. befrija, eller dhe fällas till huf-
wudsaaken. I medler tijdh kan och kiäranden Oluf Simonsson i Backen spana och ransaka 
effter godzet. 
 
7. Oluf Ifwarsson i Opåssen, födder i Sidensiö i Näset, tillstår sigh hafwa hafft lägersmåhl 
medh Kirstin Nilssd:r i Åssen och under ächtenschapz lofwen aflat tillhoopa barn, hwilket 
föddes förledin midsommarstijdh. Dersse hafua lofwat hwar andra ächtenschap, som probsten 
och kyrkioheerdhen, wördig och wällerde h:r Anders, det samma betygar. Men emedan 
parterna nu widare, ingen den andra begierar till ächta, dy saakfältes Oluf för lägersmåhl 
effter 3 cap. Gifftm. b. L.L. till 40 m:k s.m:t och kohnan till 5 d:r s.m:t effter högl. Kongl. 
hofrättens resolution. Desse skola plichta med fängelsse, effter dhe inga p:g:r äga. Oluf 
Ifwarsson blef omsider om sommaren dereffter druncknadher.  [fol.225r] 
 
8. Märit Persd:r i Kinderåssen tillstår sigh hafua hafft lägersmåhl medh den förrymbde 
dragoun Erich Mattzon och aflat tillhoopa barn, hwilket föddes förledin martij månadh, men 
nu för 14 dagar sedhan blefwit dödt. Förebär fuller hafwa lofwat sigh ächtenskap och gaf 
henne på handhen 3 r.d:r, men när han skulle afreesa fixeradhe han af henne dem. Märit skal 
för 5 d:r s.m:t plichta med fängelse effter hon eij p:g:r kan tillwägakomma, och Erich Matz-
sons saak opskiutes till hans återkomst. 



 

57 
 

 
9. Emedhan som Jöns Jonsson tillstår sigh wara skyldigh Anders Simonsson i Qwisten 10 
orter och lofwar dem innan 8 dagar at betahla, hwilket sitt löffte han kännes plichtigh effter-
komma. 
 
10.  Alldenstundh Larss Gulichson i Hormo och Joen Joensson soldat tillstå hwarandre slagit 
blodsåår tridie dagh pingesdagh, för 11 åhr sedhan passerat, och då förlijktz, men nu för 
gammal afwund ähr opkommit, sakfältes för blodsåret till 6 m:k s.m:t hwartera, effter och 
Joen soldat plichtar med fängelsse effter han inga p:g:r äger at plichta medh, men sab-
bathzbrottet angåendhe, remitteres till probsten. 
 
11. Skåttzgårdhen opbiudhes andra gången af Joen Muur nästom frändhom till återlössn. 
 
12. Afsadhes, at oansedt Per Swensson i Helliebacken förmehnar sigh med fogh wara be-
rättigadt at återfå det pantängie i Nampnlägden som hans fadher Swän Jonsson a:o 1611 den 
20 aprilis måndhe uthsättia i pant för 60 r.d:r till Oluf Hemingson i Österhallen. Lijkwähl och 
emedhan Oluf Olufson[s] änkia Karin Jonsd:r opwiser i rätten der på gifne obligation af be:te 
dato till sin sahl. mans fadher Oluf Hemingzson för 57 åhr sedhan uthgifne wara, att nyttia 
och bruka panten sig till dess större säkerheet i underpant, för penningarnas afgåendhe 
interesse som doch för interesse eij tillfyllest giör, hwilken [fol.225v] obligation rätten gifwer 
witzordh richtigh wara. Fördenskull ehrkendhe rätten skiäligt at änckian hust. Karin ähr 
berättigat bruka panten intill dess hon får sine p:g:r igen, 60 r.d:r, hwilken hon första gången 
opbiudher, wederbörandem till återlössn, helst emedhan Per Swänsson medh sin boskapz 
uthbethandhe wår och höst be:te pant sielf förwarar. Derföre honom och dhe andhra hans 
consorter [delägare] påladhes be:te Nampnslägden, tillhoopa at förhielpas at återlösa. 
 
13. Leutnampten under dragonerne wählbe:ne Carl Reutencrantz hafuer hoos befallningzman 
wäl:t Daniel Bertilsson sigh tillstådt och bekändt hafwa hafft lägersmåhl medh Brita Persd:r 
och aflat tillhoopa barn, hwilket föddes förledin 14 dagar effter midsommaren. Så emedan h:r 
Reutencrantz tillstår lägersmåhlet, dy inlade han i rätten laga bötter för sigh och henne, 15 d:r 
s.m:t. 
 
14. Emedhan som Oluf Stensson i Myra eij hafuer effterkommit den domb som förledin 1666 
d. 25 oct. afsadhes at låta denn gamble mannen Sten Jonsson eij bekomma den åkermälinghen 
som uthlofwades, skahl plichta 6 m:k s.m:t effter 39 cap. Tingm. b. L.L. 
 
15. Mårten Andhersson i Hälliebacken rächte klockaren i Myske s:n Carl Andersson handh 
för dhe 20 [10?] r.d:r på Nilss Jons wäg:r i Hallen, såsom och 6 orter för des åbo, effter godhe 
mänss lägningh betahla som gårdhen tillträdher. 
 
16. Mårten Anderssons i Hälliebacken fastebref oplästes, uthgifwit a:o 1654 d. 17 junij, 
hwilket ehrkendhes af samptl. tolfmän godt och gildt, helst emedan det uthj så långt och 14 
åhrs tijdh har stådt oklandrat. Derföre det och effter 18 cap. Jord.b. innehåldh approberes. 
  [fol.226r] 
 
17. H:r Hanss Draco opbiudher Fastegårdhen tridie gången och effter der å ingen klandradhe 
bewilliadhes honom fastebreef, när han lagståndin blifwer, då honom behagar. 
 
18. Effter rättens godtfinnandhe påladhes änkian h. Märit Olszd:r att tillställa Per Nilsson i 
Sölfbacken 2 ½ r.d:r för hans åbo, effter tolfmäns lägningh. 
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19. Effter länss- och tolfmäns bewittnandhe, som a:o 1657 d. 24 martij öfwerwarandhe woro 
på ett arfskiffte uthj Älfwen, at Bengt Tostensson i Finssåssen opbar sohnp:g:r af Joen Swens-
son i Elfwen, 1 r.d:r och en mössa för sin hust. odels prætension ibid, wara dher medh till 
fullo nöijo tillfreedzstält, och sedan aldrigh på 13 åhrs tijdh klandrat, hwarföre kännes denne 
Bengtz prætension af intet wärdhe, och Per Jonsson i Elfwen kännes frij för Bengtz widare 
tilltahlan, effter 18 cap. Jord.b. L.L. 
 
20. Carl Andersson i Miähle opbiudher 1 tunl:d ibid. förste gången, kiöpt för 20 r.d:r af we-
derbörandhen. 
 
21. Afsadhes effter godhe mäns och tolfmäns werdering för det åbo som Anders Carlsson i 
Miäle hafuer giordt på Anders Nilss-gårdhen i Fuhnäs, 14 r.d:r in alles, hwilken jordh cappel-
lanen wällerdhe h:r Werner Adamsson kiöpt hafuer. Och för be:te rest uthlåfwadhe å Anders 
Nilssons wägnar betalla, afkortandes hwadh dherpå kan wara betalt, nembl. 5 ½ r.d:r. Restera 
således 8 ½ r.d:r hwar med dhe sedhan skohla wara åthskildhe. 
 
22. Emedhan som Anders Thomsson i Heggen öfwertyges hafua tagit en häst till länss af Per 
Erichson i Toskbacken till Stoorsiöön, men sedhan olofwandhes hafft honom till Jungdahlen 
och hästen förderfwat, hwar af han omsidher sedhan störtte till dödz, som grannarna betyga, 
allenast han war något skiacker. Dy erkendhe rätten skiäligt, at Anders Tomson ähr förplichtat 
refundera Per Erichson halfwa skadhan till 2 r.d:r, hwilke han genast betahla skall uthan 
upskoff. [fol.226v] 
 
23. Afsadhes at alldenstundh Erich Olufsons i Kiöfa farfadher Joen Mårtensson ibid. hafwer 
förlängst öfwer 60 åhr sedhan kiöpt een deel uthi itt qwarnställe i Hoormoforsen hoos Larss 
Gulichson i Håffwermo faders, farfaders Enar Olufson, och derför honom gifwit 3 r.d. och en 
koo, att nyttia och der mahla ett dygn uthi hwar tridie wecka. Alt sedhan hafuer och Kiöf[r]a 
man hållit wid macht be:te qwarnstället. Hwarför ehrkendhe rätten skiäligt at Erich Olufson 
ähr så här effter som här till uthi be:te qwarnstället ett dygn uti hwar tridie wecka berättigat at 
åtniuta, bruka och behålla, som deras förfädher fordom dagar sin emillan afhandlat och kiöp-
slagat hafuer och sådant af Sweriges lagh och förste cap. Jord. b. L.L. 
 
24. Alldenstundh uthi cronones jordhebook uthtryckeligen finnes at Böhlååssmännerne, 3 st. 
och Oluf Persson i Åssa uthgifwa åhrl. afra 7 ½ skålpund jern a 6 öre s.m:t, belöper 3 ort och 
21 skill., hwarpå befallningzmans Per Erichsons Niures böxelbref på gifwit ähr, lydandhe på 
Wefwels skough innan wisse råmerkier. Hwarföre alfwarligen förbiudes wederbörandherne 
som sine afradzlandh der omkring hafue, icke wara desse Böhlesmän på be:te Wefwelskough 
till någon meen eller förfångh, så frampt dhe wille laga straff undwijka. 
 
25. Bengt Thomsson i Båhlåssen opbiudher andra gången 1 tunl. i Hakåssen, kiöpt för 47 
r.d:r af Oluf Påhlsson. 
 
26. Per Påhlsson i Tossåsen opbiudher gårdhen han åbor tridie gången, kiöpt för 77 r.d:r, 
beståendhe af 2 tunl:d. Bewilliedes fastebreeff. 
 
27. Giästgifwaren Joen Joensson Muur, fullmächtigh å h. Karin Swensd:r i Owijken och 
Agnis Swensd:r tillkienna gifwandes huruledhes deras modher, Märit, medh hennes [fol.227r] 
syster Kirstin, Joen soldatz swärmodher, ähre bägge födde och arfborne på Häfwermogården, 
hwilken gård h:r leut:n wählb:ne Carl Reutencrantz brukar och besitter, men Agnis intet något 
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ärfdt effter sin modher Märit, som Halfwarsgården tillkom, ehruwähl dhe esomofftast hafue 
krefft Joen Perssons fadher Per Larsson som hadhe deras modersyster be:te Kirstin till ächta, 
och på hela gårdhen besutit hafua, men intet något bekommit. Så emedhan eij heller något 
dugtigt skiähl framtees, kunna som wittzordh kunna gifwas, uthan Joen soldatz fåfänga 
föregifningar, mindre något der på war betalt, bewijsas kan. Fördenskull ehrkendhe rätten 
skiäligt, at be:te Karin och Agnis Swensdöttrar ähro berättigadhe till den ena halfwa gårdhen 
som arfligen ähr effter deras sahl. moder Märit, att giöra och rådha öfwer honom som dem 
bäst synes och behagar. Men den andra halfwa gårdhen så tillkommer sahl. Peder Larssons 
arfwingar samptl. som den andra systern Kirstin till ächta hadhe, hwar af hans sons Jon 
Perssons omyndige barn, som Oluf Mårtensson i Altnäs ähr ombudzman före, dher uthi denna 
halfwa gårdhen interesserade ähre, och dhe således sin emillan sielfwa, när barnen myndige 
blifwa, hwar annan uthlösa eller sällia som dem bäst behagar. 
 
28. Emillan parterna Per Simonsson och hans swåger Olof Andersson dragoun å den ena, och 
Mårten Andersson i Hollebacken, bewilliades jordemåhl nu nästkommandhe wåhrdagh, der 
kieranderne så behaga. Och när påfordras, skola länss- och tolfmän tijdt sigh begifwa, hwar 
andres jordh granneligen opmåla och ehrfahra huru det sigh förwetter med det twistige 
tunlandet Mårten förmehnes skulle hafue från deres gård uthi danske tijdhen byxlat. Och 
sedhan meddela parterna een attest här öfwer. 
 
29. Emedhan såsom änckian hust. Karin Jonsd:r i Swänssåssen sigh beswärar öfwer sin son 
Swän Olufsson, pantsätter jorden [fol.227v] och slotterna från gården under andra, och der han 
lengre skulle på hemmanet förblifwa, så blifwer gården snart ruinerat och ödhelagdt. 
Fördenskull befalles länss- och tolffmän här medh alfwarligast att sättia på änkians gårdh een 
dugelig landboo, innan midfastodagh, som kan gårdhen förswarligen hålla widh macht, och 
der cronones rättigheeter i rättan tijdh uthgiöra. Der jempte ehrkändhe rätten och skäligt att 
dhe jordeparter eller slottägor denne Swän Olofson från gårdhen pantsatt hafuer, skohla till 
gården genast igenkomma. Och des creditorer sökia igen sin refusion än hoos Swän Olufson 
deth bäst dhe kunna och gitta. 
 
30. Emedhan som Anderss Olufson i Swidie eij kan sig undraga kiöpt en häst af Ingebrächt 
Biörsson i Gresslin för 6 ½ r.d:r, hwarpå restera 2 ½ r.d:r, dem han förmehnar sig eij plichtig 
wara att betahla, helst emedan hästen eij warit som han wille. Så emedhan Anders intet hästen 
hafuer tillförne wedersagdt, och tillbaka sändt, som hadhe bordt, der han odugligit warit, förr 
nu resten kräfwies. Fördenskull påladhes honom denne rest 2 ½ r.d:r genast och uthan upskoff 
Ingebrecht Biörsson tillfredzställa honom eller hans fullmächtigh emot wederbörligit quit-
tantz. 
 
31. Effter saakens noga öfwerwägandhe och skiärskådandhe parternas sidhermehra kiöpz-
slagandhe inför rätten, att ombudzmannen \länsman/ Nilss Hansson i Ohrgårdhen för sahl. Per 
Jonssons hustru och barns wäg:r skahl effter rättens och godhe män tolfmäns werdering 
erläggia och uthlösa Per Olufson i Swidie för 1 ½ tunl. uthi Älfwen för 18 r.d:r tunl:det 
slächten emillan. Belöper 27 r.d:r, afkortandhes sedhan der på dhe 13 r.d:r uthi hemman gifftz 
p:g:r, som Per Olufson uti godhe mäns närwaro d. 1 april 1657 samptyckt hafuer medh sitt 
nampn och bomerkie till Per Jonsson som nu eij ryggias [fol.228r] kan. Restera således 14 r.d:r, 
dhem Nilss Hansson å deras wäg:r ehrläggia skahl. Hwarmed parterna å bådhe sijdor skohla 
hålla och effterkomma och sedhan wara åtskildhe. 
 

32. Emedhan såsom Erich Nilsson i Joxåssen hafuer förledit åhr utj godhe mäns närwaru 
tillstådt sig wara skyldig till änkian Kirstin Olufzd:r från Norrige 12 r.d:r och då lofwat 
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betahla till Larss Jonsson i Ångron, men sådant till datum eij effterkommit, uthan föregifuer 
att be:te p:g:r eij uthfordradhe ähre, och ännu innestå i Räffsundh. Såsom sådant eij kan 
witzord gifwas, hwarföre erkendhe rätten honom Erich Nilsson förplichtadt be:te 12 r.d:r som 
han förledit åhr lofwadhe godwilleligen betahla, nu genast till Larss i Ångron på änkians 
wäg:r tillställa, emot wederbörligit quittantetz, och sökie han sedhan dhe i Refsundh det bäst 
han kan och gitter, der han förmehnar der något at fordra. 
 
33. Länssman i Owijken Nilss Hansson i Orgården som fullmächtigh ähr af tuenne böndher 
från Norige af Tylandh s:n, nembl:n Grim Östensson i Ååss och Oluf i Östbyn, angaf i rätta 
huruledhes 3 st dragoner här ifrån Owijken hafue begierat lof af sin officerare gå på fiellen att 
fiskia, men under wägen fattat andra tanckar och begifwit sig åt Norrige till Tydahlen och 14 
dag:r före sidste stoorböndagen stulit af Grim Östensson i Ååss effterfölliandhe saaker som 
förwaradhe woro utj itt herberge, medhan folcket woro på sitt höandz arbete: 
 In specie  r.d:r 252 st. 
 20 st. sölfskeedar  
 1 sölfbelte 
 1 bössa 
 Några klädesplagger och linklädher. 
På hwilke pertzedlar Grim ingen wärderingh opsätter, uthan fölgdh straxt effter till Ovijken, 
dher han af bem:te tiufwar fick sine 252 r.d:r och sitt sölfwer igen. [fol.228v] Förestältes för 
den skull desse dragoner Hanss Nilsson, född wid Rörooss i Norrige, Per Larsson, födder wid 
Wästeråss uthj Roffertuna [Romfartuna] s:n och Frösswed by och Larss Jacobson Girss, född 
widh Kopparberget j Tuhna sochn och Ammersbergh by, och tillfrågades om dhe desse saker 
stulit hafue, till hwilka de eij neeka kundhe, uthan p:g:r som sölfwret sin emillan hafue genast 
bydt, och så tillgångit wara. När dhe kommo till Tydahlen och till Grims gårdh Ååss mötte 
dhe bondhen medh sitt folck som gingo till skougz på sitt höandhzarbete och således 
herberget opbröte och offwanbe:te pertzedlar uthtogo. Men penningeskrinet funno de igen 
nederst uthj kornlåhren förwaradt, det dhe med en käpp hittadhe på. Desslijkest insinuerar 
Nilss Hansson en förteckningh på en hoop saacker som desse dragoner och stulit hafuer, som 
Grim Östensson och Oluf i Östbergh eij hafua fått igen, som lit. A uthwijsar. Först 30 r.d:r 
och en hoop med klädher, dhen dhe ingen werdering opsatt hafuer, till hwilken tiufnadh desse 
fuller tillstå stullit, men föregifue, när de skulle gå öfwer en älff, hafue dhe desse klädher 
mistadt. Älfwen som war något strömachtigh, och såledhes som dhe sielf bekänna, hadhe så 
när måst sättia lijfwet qwar, hwar utj och desse 30 r.d:r skulle utj kläderna inswepte wara.  
 Desse alfwarligen förmantes rätta sanningen bekänna, om dhe inga saaker än hoos sig 
hafue som äganderne tillkomma, at de gifwe dhem från sig. Till hwilket dhe enständigt neeka, 
uthan som be:t är, mistat i älfwen. Frågadhes dem, hwar dhe woro i kyrkian förledin sidste 
stoorböndag som inföll på d. 14 august 1668? Dhe bekendhe warit på hemwägen till Jempte-
landh, och på den dagen komne wooro till Jungdahln, halfwägz här emillan.  
 Så emedhan desse 3 dragoner Hanss Nilsson, Per Larsson och Larss Jacobson från be:te 
tiufnadh eij sig undraga kunna, \uthan/ som bekendt ähr stulit, dy kan denna ringa rätten dem 
eij från lijfzstraffet befrija [fol.229r] uthan till dödhen saaker wara, effter Sweriges lagh och 6 
cap. Tiuf. b. L.L. som Kongl. Maij:ts drottningh Christinæ resolutions 3:die artikel af d. 18 
maj 1653. Doch om nådhen heemställes underdåhn ödmiukeligast, utj denne höglofl. Kongl. 
hoffrättens nådgunstiga resolution och högwijse betänckiandhe. Sålunda wara korteligen 
ransakat och dömbdt, betyger undertecknadt medh egen handz underskrifft och wanhlige 
signete. 
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Ting 24 mars 1669 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 8v – 11r, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborg), vol. E XI e: 3150, fol. 624v–627v, RA. 
 
Anno 1669 den 24 martij höllz laga wårtingh i Owicken, närwarande befallningzman wäl:t 
Daniel Bertillsson och nämbden: 
 Mårten Andersson i Hahnebacken,  Hindrick Jönsson i Hällne, 
 Jöns Andersson i Backe,  Jöns Jonsson i Mattnäss, 
 Anderss Jonsson i Swänssåssen, Jöns Nillsson i Swidie, 
 Måns Erichsson i Sölffbacken,  Erich Essbiörsson i Byn, 
 Oluff Simonsson i Backen,  Swen Larsson i Hwatiom, 
 Pär Oluffsson i Backen,  Anders Nillsson i Tossåssen. 
 
Pär Oluffsson i Backen aflade sin eedh.   
 
1. Ländsman Nills Hansson angaf i rätta, konan Märit Oluffzdoter i Bolåssen, soldatens Jon 
Siulssons hustru, som uthreste a:o 1659 in octobris, och förmeness logera uthi Damien, (om 
han lefwer ähnnu eller dödher ähr, dhem eij än kunnigt) skulle hafwa hafft lägersmåhl med 
dragonen Carl Flygare. Hwarföre föreställtes denne kohna och tillfrågades om sådant så 
pacerat wara, hwilken bekie[n]ner som föllier, at förleden 8 dagar för påsk hafwer denn[e] 
dragonen Carl Flygare komit till henne uthi Önstadh, [fol.9r] dher han fann henne uthi fähusset 
och wäckte op Märit, sedan fölgdh henne in i stugun och hällssat[! – häfdat] henne dher i 
sängien, hwarest Märit Larssdoters barn lågo uthi den andra sängien. Sedan 8 dagar för juhl 
som war den 19 decembris 1668 födt barn, hwilket lefde allenast 10 weckor. 
 Carl Flygare förehades och tillfrågades om han ähr barnfadren till Märit Olufhzdoters 
barn, hwillcket eij kan wndhfalla hafft beställa med hene, men föregifwer \eij/ wara barn-
fadren, hällst emedan det eij skulle komit öfwerens med tiden, uthan warit 14 dagar före påsk, 
och icke 8 dagar som Märit bekiäner. Räthen förmanthe Carl rätha saningen bekiäna om han 
ähr barnfadren eller eij. Hwillcken eij kan necka legat i sängh med hänne, men icke så när 
henne har warit at beställa, så at han skulle känas med barneth. 
 Hans wördigheet probsten h:r Anders Eluffzsson föredrager detta, att nähr denne qwaldes 
i barnesänget, hade hon ingen annan bekiänt warit barnefadren ähn denne Cahrl Flygare, som 
huuswerden Aaron Mickhelsson i Bolåssen betygar. Angnis Halfwarsd:r, Aarons hustru, Seg-
ridh Erichzdoter ibid, Anna Ifwarssd:r, att dhe så för honom hafwer bekiänt, at Märit 
Oluffzd:r opå ingen anan bekiänt wara barnefadren ähn denne Carl Flygare. Denne Carl 
Flygare [föregifver] och att Christopher Wullff hafwa och denne kohna läg[r]at uthi påsk-
hällgen, hwillcken begie, så Christopher som Märit, deta tillstå hafft med hwarandra beställa, 
men Märit eij så fuller gärningh, wara g[i]ort, som med Carl Flygare. 
 Rustmästaren Hans Tysk, som förleden höst kom från Damijn betygar att denne soldaten 
Jon Siulsson har eij warit uthi Damijn medan han war ther, uthan förmehnar komit till Rijgia, 
och således eij weta af honom. 
 Så emedan Carl Flygare är nu andra resan åtherkomin, och på föra tinget sackfällter till 
40 m:k böther och hans kohna till 20 m:k effter han häne låfwat erlägia böther för hänne 5 d:r 
s.m:t. Dherföre hans excell:tz höghwählborne gouverneuren resolverat at plickta med 6 
wekors fängelse, effter penningemedelen eij fines. Sedan nu för deta eij sig undhdraga kan, 
häfdat häne [1]4 dagar för påsk 1668, men kohnan föregifwer warit 8 dagar för påsk [fol.9v] 
och således barnefadren wara, som komer öfwerens med tiden och kohnan uthi barnsänget på 
ingen anan bekiänt warit barnefadren ähn denne Carl. Hwarföre kan räthen honom Carl [eij] 
befria uthan sacker wara till 80 m:k s.m:t effter Konglige hoffräthens resolution, och kohnan 
Märit 5 d:r s.m:t effter be:te resolution. 
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 Sedan Christoper Wullff, som och denne kohna häfdat hafwer uthi påskweckan plickta 3 
m:k s.m:t, men kohnan Märit som andra resan igen komit plickta dubelt till 40 m:k s.m:t och 
eij effter hon hade inga päningar att plickta med, skolla dhe med månadh fängsele för war 40 
m:k till dhess bötherne aftiänthe blifwer. Johan Fallk, Christoper Wullff, Jonas Andersson 
Fugel och Erich Erichsson Niuur gingo uthi caution för päningebötherne för Carl Flygare, och 
betalla war sine 5 d:r s.m:t till höstetinget. Dher på dhe rächte befallningzman handen. 
 
2. Sunwijs Mårthensson förestältes åter och alfwarligen föremantes bekiäna tiufnaden der 
han skyldigh ähr och bortstulitt Oluff Simonssons 16 ½ r.d:rs godz för 2 åhr sedan, 1667. Der 
till han alldeles neckar bem:te godz eij stullitt, eij heller dett ringaste afwetta. Och Zachries 
Jonsson Stoffel eij heller comparerat, ehuru wäll han stämbder ähr till ländzman på Fröössön. 
Hwarföre opskutes detta ährendet till desse kuna koma tillstädes. Nills Hansson ländzman 
caverade för Sunwij[s] Mårtensson att wara tillstädes när fodras. 
 
3. Erich Pärsson i Swensåssen angaf i rätta huru såsom Anders Joensson Bäck, borgare ifrån 
Hudwichzwaldh hafwer förleden d. 14 martij 1669 på söndagen straxt han kom uhr kyrckian, 
opslagit sin släda och oplag[t] sine cramwaror, då h. Karin Mårtensd:r, Mårten Olufzssons 
hustru i Landöhn köpte en biellra aff Anders Bäck, huilcken han ginast gaff hustru Brita 
Oloffzd:r, då Bäcken förmeente be:te billra stullit af sin släda, tagandes bielran af hänne och 
slogh häne öhrfijl, så att blodet spract genom hännes mun, skällandes henne öfwerliut tiuff, så 
att helle allmogen dett hörde. För detta procedere hafwer Anders Jonsson förlijckt målzägaden 
med 3 r.d:r och 1 r.d:r till kyrckian. Och ehuru wäl Erich Pärsson och hans hustru bem:te sack 
angafwo på Jämptemarckn[aden] för befallningzman, begiärandes citation på Bäcken till näste 
tingh, hwilken effterlätz, men Bäcken intet comparerade, uthan satthe Jon Jonsson Muur i sitt 
ställe, ehuruwäl Nills Hansson ländzman på cronones wägnar hafwer hans lass inneståendes 
hoss Johan Mu[ur] arresterat. [fol.10r] Men dett oachtatt hafwer Johan Muur arresten löss 
gifwit, ländzmannen oweterligit, hwillcket lass inom låss war förwarat, dett nu Johan Muur 
föregifwer, sacken eij annorlunda förstått, effter detth mållsägaden war förlijckt och Johan 
Muur bem:te nyckel anförtrodt war aff ländzman hafwa i förwarningh, effter deth war i 
Murens gårdh. Hwarföre befallningzman och kronans ländzman sachen effter deth 18 cap. 
Tingm. b. L.L. begiärthe rätens wthslagh. Och såsom bem:te Bäck eij tillstädes war som 
sacken angick, och Johan Muur som arresten löss gifwit hafwer, pålades innan näste laga 
tingh, att skafwa Bäcken tillstädes, eller answara till hufwudhsacken. 
 
4. Ländzman Nills Hansson angaff tiufwen Hans Nillsson, född i Röroos, hafwa stullit 
någre victualiepersedler af twäne perssoner här i Owicken, nembl. Oluff Pärsson i Backe 
klagade att Hans Nillsson war stullit 1 skålpund fläsk, som werderat ähr för 3 orth, hwilket 
Hans bekiäner och tillstår hafwa stullit uthur herberget, dher han allenast medhstullit med 
annan hafwer, och uthi små stycker sönderskurit. Sedan klagade Äfwert trumslagare, dett 
denne Hans hafwer stullit ifrån honom 5 st:r ostar till 1 skålpund, som verderat ähr för 1/2 
r.d:r. Deth sama Hans Nillsson och tillstår, hwillken tiuffnat effter straffordningen dupliceres, 
så blifwer 5 d:r 20 öre s.m:t. Har eij något att plickta med uthan bara kropen, hwillcket straff 
han wndergåå skall, då Kongl. håffrättens execution om Norgies tiufnaden wärckställigas. 
 Män Sunwijs Mårtensson dragonen, som wiste af när Hans Nillsson åstad och stall, detth 
för ingen upenbarat, och Hans, som han bekiäner sagt honom till, då Sunwijs swarat, du må 
giöra huru du will, som häller hade bort Hans Nillsson afråth, ähn hans gallna wägh samtyckt. 
Finer räthen honom Sunwijs sacker wara till 9 m:k s.m:t för dulzmåhl, androm sådane till 
exempel. 
 
5. Jon Jonsson Muur opbiuder Skottgården tridie gången, nästom frändom till åhterlössen. 
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 [fol.10v] 
6. Erich Oloffsson i Fäste och Hackåhs s:n, fullmechtigh å Påhl Jonssonz wägnar i Norrige 
uthi Grände prästegårdh prætenderar icke allenas[t] effter faste jorden uthi Matnäss by och 
des fallande lössörer effter Pålls farbroder Oluff Halfwersson i Matnäss by, som för 6 åhr 
sedan dödh bleff och hans h:u Ingred Hansdother, en ålderstigin qwinna, förleden Christi 
himmelssferdhzdagh ähr aflidin, och dödh blifwin, hwillcket heman Hans Andersson ibid. nu 
på 40 åhrs tijdh oklandrat åbodh och besutitt hafwer. Men emedan Hans Andersson opwijsser 
i räthen ett laga dombreff de dato 1651 d. 31 maij af innehåld huruledes bem:te s[a]l. manen 
Oluff Halfwersson hafwer till öfwerflödh upburit sin gårdh Mattnäss fierde gången som 
tolffman deth samma och betyga under bem:te breff med sine nampn och bomärckien 
verificera, begiärandes att efftersom ingen närmare i slächten fans, deth honom tillätligitt 
wara få antaga sin mågh, Hans Andersson i Torssgården, som intill hans och sin hustrus 
Ingrid Hansd:rs dödedagar föda, nödtorffteligen försöria och uppehålla, som dombrefwet 
wthwijsser. Der emot uthi sytningzlöhn förwerfwa be:te gårdh som honom testmenterat war, 
(hwillcken gårdh Oluff Hallfwarsson förmedelst 20 åhrs sytningz wunder dhe danske sin 
swärfader Swän Jonsso[n] intill sin dödedagar sytth hafwer). Hwillcket Hans Andersson 
såda[nt] effterkomit hafwer och födt Oluff Hallfwerssons hustru uthi 40 åhr, såsom och Oluff 
Hallfwersson sielff uthj 34 åhr, dhem också bägie af sine egne medel hederligen till grafwen 
befordrat. Sedan och ähr deth Hans Anderssons hustrus, moders [odelsjord] och int[e] Påll 
Jonssons i Norgies faders odell. I 30 åhr detta lagligen opbudit 4 ressor, nästom frändom 
desse gamble personer till sytningz, men dhe sine fatalia juris eij observerat, hwarföre effter 
be:te doms lydelsse som nu till öfwerflödh ährkiänes godh, är bem:te jord lagligen kommen 
till Hans Andersson i Mattnäss.  
 Anbelangandes löössörerne som faste jorden, Oluff Hallfwars[on] kan hafwa ärfd ifrån 
Wembdallen effter sine förälldrar, till 52 r.d:r, een klädningh och en bössa med ett swerdh, 
som Oluff för 58 åhr sedan tillfallit war, men af tolfften pröfwas bem:te arff war[a] opgången 
för ähn Hans Andersson kom på gården. Eliess och berätta[s] af tollffmän att gården för 20 
åhr sedan opbrantt, medan folcke[t] war i kyrckian på påskdagen, och löösöhrerne som kunna 
finnas mästedeless opbrunna.   [fol.11r]  
 Desslijkess fordrar Erich Olufhsson i Fäste på sin hustrus wägnar dhe 18 r.d:r som Oluff 
Hallfwarsson hafwer bekomit på sin hustrus Ingred Hansdoters wägnar, och i arf tillfallin 
woro uthj Fäste, sedan ifrån Fallun ärfdt 16 r.d:r. Men såsom Ingredh bem:te vndfångne arff 
uthj lijfzupehålle förtärdt hafwer i sine äldrenes dagar, då henne emoth laga opbud ingen till 
sytningz taga wille, uthan Hans Andersson sådant effterfolgdt, men Erich Oluffsson sådant 
försumat. Hwarföre effter förige dombrefz lydelsse som och af ofwantalde skäl, ährkäner 
räthen Erich Oluffssons pretensioner af intetth werde, uthan bem:te gårdh Matnäss erkänes 
vnder Hans Andersson och hans effterkomande barn och arfwingar, och sådant till fulle af 
Swergies lagh 18 cap. Jordh b. L.L., 14 cap. Kyrkio b., så som och 32 cap. Jordh b. L.L. 
innehåldh. 
 
7. Oluff Oluffsson i Lochåssen presenterade Pehr Jonssons soldatz fullmacht, att hafwa 
omsorgh för sin gårdh uthj Österhallen, huar på corporalen Carl Nillsson har contraherat med 
Oluff för några huss förbätrade att förblifwa för 1668 der besutin, men emedan eij ähr i räthan 
tijdh tillsagdt att flytia der ifrån, ähr Carl allenast i detta åhr 1669 berätigat att besittia gården. 
Men icke för sitt anwända widh affträdet att sökia någon refusion, som Charl och låfwade 
effterkomer, iempte sochne iempnan, som på hans del kan belöpa uthgiöra och swara. 
 
8. Oluff Jonsson i Myre opbiuder gården han åboer, förste gången, bestående af 4 tunne-
landh. 
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9. Erich Nillsson i Joxåssen androgh i räthen willia inlössa sin gårdh aff Johan Mårtensson 
Qwast borgmästaren i Hudigzwalldh, tillbiudandes hallfwa päninger till påsk at ährlägia, och 
dhe andra hallfwa päningarna till åhret der effter, och be:te gårdh nu i åhr effterlåthes att såå.  
 
 
 
 

Ting 29 och 30 oktober 1669  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 72r – 83v, ÖLA. 
 
Owijkens tingelagh d. 29 & 30 octobris a:o 1669. Närwarandes befallningzman wäll:tt Daniel 
Bertillsson med nämbden: 
 Mårten Andersson i Hanebacken,  Hendrich Jönsson i Hellne, 
 Jöns Andersson i Backe,  Jöns Joensson i Matthnääs, 
 Anders Joensson i Swenssåssen, Jöns Nielsson i Swijdie, 
 Måns Erichsson i Sölfbacken,  Erich Essbiörsson ibidem 
 Oluff Simonsson i Backen,  Swen Larsson i Hwattiom, 
 Pähr Olsson i Backen,  Anders Nielsson Tossåssen. 
 

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz ankombne resolutioner stadgar och placater, som antech-
nade finnes på förra tingen, dess desslijkest, richzråådzbreff om lagmanspäningarnes uth-
giörande. 
 
1. Trädde för rätten Märit Nielsd:r i Heligebackan, beklagandes sigh wara lägrader af en 
ungh drängh, Oloff Olsson i Backen, förledin trijdiedagz juulenatt 1668 och aflat tillhoppa 
barn, som skede hooss Anders Pährsson i Gähle, uthi hans fähuus på fähuushiellen, hwillcket 
barn föddess 8 dagar för Michaelis, men straxt igönom döden afgångit. Oluff Olsson i Backe 
förestältes oppå tillfrågan, neekar inständigt dertill, hennes barnefadher wara. Doch sig eij 
undraga kan legat i sängh med henne Märit på bem:te fähuusskulla tridiedagz juulenatt, men 
eij hafft något oloffligit umgänge med henne, som Märit enständigt påståår barnefadren wara. 
 Desslijkest angaffz en gammal man, Jöns Pährsson i Giärde [fol.72r] om sine 70 åhr, denne 
Märitz faders syskonebarn, som förmehness och tridiedagen för juulenatten legat i sängh 
medh Märit uthi stugun, till hwillcket begge härifrån sigh eij undleda kunna, allenast legat 
öfwer den natten till hoopa, men begge necka alldeles till sielfwe gerningen. Jöns Pährsson 
beropar sigh fuller på sine grannar och nåågrannar, sådant rychte har alldrigh tillförenatz om 
honom hördz, men Anders Pärssons dräng Måns Joensson berättar (att när han seent om 
qwällen war gången i bem:te stugu där desse lego) att dhe lågo tiett ihoop, om dhe såfwo eller 
lätz såfwa wiste han icke. Drengen Oloff Olsson förestältes åther \och warnades/ att bekänna 
rätta saningen och medh den eij längre förhålla, helst emedan Märit på ingen annan har 
bekändt wara barnefadren, då henne aff wyrdige presterskapet meddeltes sacramentet, som 
och sedan uthi sin födelsse stundh samma ordh hafft, än denne Oluff Olufsson. Till hwilcket 
Oluff sigh högeligen förplichtar, hennes bekännelsse ossann wara. Detta ährendet opskiötz till 
widare ransachningh \Och Olof förmentes skaffa sigh edgierdzmän till näste laga tingh./ 
Imedler tijdh förmoder rätten att hans wördigheet probesten tager desse parter under tijden 
uthi förhöör på sitt embetz wängnar. 
 

2. Emedan som Hwattiomsboerne inge skiähl kunna framthhee, som kunna drifwa h:s 
wördigheet prowesten jempte hans gra[n]nar ifrån den skough och mulbeet som dhe till datum 
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nyttiat hafwa, hwarföre ehrkände rätten skälligt att prowesten medh sine consorter ähre berät-
tige att niuta dhe till-lagor oklandrat intill dess Hwattioms boerne gilltige skähl opwijssa.  
 
3. Utaff närstående skähl kan rätten eij annat sluuta och döhma än hans wördigheet h:r Hans 
Drake, som Fastegården åboer, der ringa till-lagor tillhöra, ähr berättigat tillijka \med dhe 
nästbelägne sine/ grannarne Skottgården och des consorter lijka delachtige wa[ra] [fol.73r] att 
åthniuta den skough och muulebeth som kan wara kringh om ödesböhle i Halfwarsbacken 
belägen, dhe samma legenheter med dhe andre nyttia och oklandrat bruucka, uthi anseende till 
deth att berörde ödeböhle Halfwarsbacken ingen skough med rätta böhr åthniuta effter Swer-
gies lagh, och 40 cap. Bygninga b. L.L. och hans excell:ttz högwällb:ne h:r gouverneurens 
resolution öfwer ödeböle skulle sigh åthnöija hwad dhe inom hanck och stöör hafwa, och 
böhlbymannen till ingen præiuditz, hwar med och parterne å begge sijdor woro åthnögde.  
 
4. Anders Nielsson i Funäss pålades aff rätten antingen ehrlägia till \wördighe/ h:r Werner 
den bekostnadt han kan hafwa anwändt på Fuhnässgården, effter gode mäns werderingh till 
midfastedagh, eller då sluta ett fullkombligit kiöp med h:r Werner om bem:te gårdh uthj 
danemans närwaro, hwarom Anders kan i medler tijdh sin mågh tillkänna gifwa, och ett tera 
willkoret uthwällia till midtfastodagh, då Anders kännes förplichtigat, antingen uthgifwa eller 
emoth taga päningar som sagdt ähr för Fuhnässgården. 
 
5. Såsom änkian Karin Olofzdotter i Landom eij war nögd med deth arfskifte som ländzman 
medh Anders Jönsson i Backe på hennes stiuffbarns wängnar giordt hafwer. Dy pålades dhem 
bem:te arff tillbacka böhra och ånyo det samma skiffta, att änkian ärfwer tridieparten aff 
löössörerne och hennes barn iempte stiufbarnenn dhe andre hafwa. I gården skall henne 
oaffklandrat betallas och refunderas osskipto. Angående sielfa gården så häfdar Karin honom 
och håller widh macht, till des barnen blifwa myndige. 
 
6. Opwistes rätten aff Bohlåssmännerne ett gammalt [fol.73v] böxlebreff, gifwit aff Pähr 
Erichsson Niure a:o 1652 d. 29 martij, lydande om ett [afradz]landh, Weffwelsskough ben:d, 
5 r.d:r in specie, innan skrefne rååmerkien: först Aarå kiärn, der ifrån öfwerst i Flåsiöön, 
sedan öfwerst i Gråttkern, sedan till Löfberget och tillbacka i Aaråkärn, hwillcket eij 
framhades då commissorial ransackninghen hölltz a:o 1666 och eij taxerat är, på hwillcket 
afradzlandh ähr skutitt ett diuur om 12 åhr gammalt, aff ländzman Niels Hansson och hans 
lagzmän på bem:te Wefwelsskough. Men aff bem:te Bohlåsmän Bengt Tohmsson och hans 
grannar deth till sig tagit och satt till rätta både huuden och kiötet. Och Niels Hansson der 
emot framlägger befallningzmans och landzskrifwaren afradzbref, hwaruthinnan ander 
rådhmerkien opnämbdes, som begripne ähr uthom Wäffwelsskougz rååmerckien.  
 Hwarföre kunde Bohlåssmännerne eij befrijas för sine 40 m:k s.m:t för det dhe cronones 
afradzlandh Wäfwelsskough undandölt hafwa, och icke den angifwit, när dhe andre afradz-
landen angafz, uthan enständigt så sig hållit wara infördt i jordebocken, för affradzjern skulle 
der af gifwas, hwillcket afradzlandh der eij nämpnes någon afradz Wäfwelsskogh, och effter 
dhe eij annat sigh förstådt, dy förskontes desse för böterne uppå Kongl. Maij:ttz nådige 
behagh. Angående huuden och kiöttett tillkände sigh cronones befallningzman på cronones 
wängnar, så wijda der deth eij fäldt ähr utom dess rååmerkien som brefwet innehåller, 
hwillcket skall härom ransachas. 
 
7. Hofwermogården som h:r leutn. Carl Reutencrantz kiöpt hafwer för 60 r.d:r opbödz förste 
gången. 
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8. Måns Erichsson i Sölfwebacken opbiuder 1 tunnelandh, förste gången, kiöpt af rätta 
bördemännerne. [fol.74r]  
 
9. Anders Carlsson opbiuder hallfwa gården i Miähla, andre gången, kiöpt aff sin hustrus 
bördemän. 
 
10. Ländzman Niels Hansson, tillijka med corporalen Carl Nielsson, angofwo i rätten een för 
detta dragoun Måns Erichsson Giöhs ben:d, födder widh Kopparberget på Slaggen, kommen 
ifrån Norgie förledin Gregorij marknat 1669. (Af den händelsse som han föregifwer wara 
kommen i slagzmåhl med en ryttare under öfwerst Wachtmesterenz compagnie, men intet 
weth hans nampn, uthan förmehnes wara h:r Knuth Uhrne, derföre en leutnant dersamma-
städes. Har honom afklädt och afftagit mästedelens hans päningar, undantagandes 7 r.d:r, men 
på stunden sade 9 r.d:r hafwa med sigh uthi sitt lårfoder, uthi en flicka[?]. Men Anders 
Jönsson i Bothåssen betyga att han der i Norgie hafwer stullit och opbruttitt fönster, der 
äganderne hafwa kommit effter honom på Löfånger, fölliandes så honom effter öfwer fiället, 
hafwandes en blå tröja och pahr gambla strigzböxor, och inga skillingar hade han då med sig, 
mycket mindre berörde 7 r.d:r). Hwillcken har begifwit sig till Pähr Wellamsson i Röröön, 
dher bekänt wara födder i Liusdahl och Nyåcker, sedan gådt till Lijdt sochen hooss leute-
nanten Lorentz Wanschier, der förblifwit 8 a 9 weckor och under wägen till h:r leutnanten 
stullit en sölfwerringh om 1/2 r.d:r aff ryttaren Anders Arfwedsson, der jempte af honom ländt 
en wallmars råck. Men i medlertijdh har han bekommit recommendation aff Wansehr till h:r 
leutn. wällb:ne Carl Reutencrantz och b[l]ef antagin till dragoun, hållandes sig stilla någre 
dagar, men sedan begyndt parlementera med bönderne, och omsijder kommit j färde medh en 
bonde Sunwijs Nielsson i Hallom och Myskio sochen, hwillcken för honom skall referærat, 
att en [fol.74v] fördold skatt skall liggia förborgat uthj Halloms ägorne, wid siööstranden, uthi 
bem:te Myskie sochen och Owijkenns tingelagh, hwillcket corporalen Carl Nielsson sållunda 
betyga som föllier, nembl. att desse pherssoner Sunwijs och Måns Giös hafwa warit hooss 
Oluff Olsson i Låckåssen förledin midtsommarstijdh. Hafwa så med hwar andre commu-
nicerat om ofwan bem:te skatt skulle finnas på omrörde ställe.  
 Måns Giöhs säijandes sigh wara klock ther uppå, deth samma att optaga, föregifwandes 
hafwa ett tingest eller peeksticka dhe kalla, som han kunde profwa hwarest deth fördolt ligger. 
Till hwillcket Måns Giöös nu nekar, men öfwertygas aff Oloff Oluffsson och Sunwijs 
Nielsson och Olufz hustru Angnis Månsd:r sådana ordh sagdt. Då Sunwijs bekände för Måns 
Giöss, sedt een dracke flugit neder på bem:te ställe, ställandes wiss tijdh dhe skulle komma 
tijdt. Sunwijs kom tijt effter afftahl, men Måns Giöss intett. Märkiandes lichwähl med yxan på 
deth ställe han förmente draken nederflugit. Någre nätter dher emelan har Måns Giös tagit en 
dragoun, Lars Jackobsson Gerss, (som strax effter uthan någon orsach bordtrymde) och 
bem:te Sunwijs med sigh gräfwandes der något, så att Giössen kröp in med hufwhdet, all 
emot midian, förordnades deth han skulle gifwa täcken ifrån sig då dhe skulle dragan 
tillbacka. Effter förbudit war hwarken talla eller ropa, hwillcket dhe och giorde, då Giös rörde 
foten, betygade dhe draga Giössen uth, hwillcken straxt bekände hållit uthi en kista som lööss 
war, siäijandes wara strax råå, eij fått den uth, och förgaf kan hända Larss Jackobsson har 
sagdt för sin hustru, derföre deth eij lykades. Gåendes så hem till hwar sidt, hwilcket Måns 
Giöss så bekänner wara tillgångit, och hållit uthi kistan. Sunwijs berättar Giöss så sagdt, iagh 
skall eij wända igen der med, förr han skulle få den up, hållandes så opp uthi 14 dagars tijdh. I 
[fol.75r] medler tijdh kommo så Måns Giöss, Lars Jackobsson och Sunwijs hooss corporalen 
Carl Nielsson. Ibland annat taal sade Giössen, om iagh wiste att Sunwijss skulle uppenbara 
wårt förehafwande, skulle iagh stöta wärian igönom honom. Säijandes så till corporalen, om I 
wehlen tijga skall iagh oppenbara för eder något? Swarade han, ja, den saak må wara iagh 
tijger, bekännandes så för corporalen. Har eij Sunwijs sagdt för eder? swarade corporalen, 
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neij, wij hålla på gräfwa effter ett godz här på edra ägoor, försäkrandes honom skulle wara der 
uthinnan interesserat, om deth lykades. Tillstod då för corporalen \att/ han har warit så när, att 
han har hållit i kistan. Gingo så ifrån corporalen, hwillcket Giöss alt detta tillstår. 
 På en och half wecka dereffter kom Giöss och corporalen Oloff Storm till corporal Carl 
Nielsson. Gingo så begge corporal:ne neder till bem:te rum, men Giössen fölgde intet med, 
uthan sågo att dher war något gräfwit och ett hohl sågo dhe, och intet wijdare sigh företogo.  
 Oppå 8 dagar der effter kom åter corporalen Stormenn med Måns Giöss till Carl Niels-
son, bediandes honom föllia sigh, men swarade wara trötter aff arbette, uthan skickade sin 
sohn med dhem. När dhe kommo tillbacka om natten, bahr Måns Giöss tillbacka någre små 
stycken af en trääkista, swart och höflader på den eena sijdan, som war med knifwen skurne 
af brädet i kistan, hwillcket Giöss nu detta tillståår, bärandes corporalens knif tillbacka, 
neckandes då alldeles, att han ingen kista dher fann, uthan wara bårta. Bekänner fuller der 
kändt kistan, men icke den optagit. Något der effter hafwer denne Måns Giöss rymbt bordt 
med Erich Erichsson dragoun, hwillcken han lofwade 50 r.d:r dess lijkes och hans kohna 
Clara Olofzd:r, som han troloffwat hafwer, och på den dagen skulle lyssas för [fol.75v] i 
kyrkian, bortrymbder. När tahlet upkom, medan Giöss höll på gräfwa, hafwer h:r leutnanten 
Reutencrantz förmedelst h:r befallningzmannens skriffwelsse låtitt sättia 6 dragouner i löffte 
för honom, aff hwillcke den ene löfftesman Erich Erichsson rymbde med, men dhe andre 
cautionisterne hafwa spanat effter dhem, och funne dhem igen på 14 mijhl på fiällen, och 
förde dhem tillbacka. Men Larss Jackobsson Gers, som Giössens stallbroder war i begyn-
nelssen att gräfwa, tillijka medh en annan dragoun Påhl Tohlsson, som uthan någon ringaste 
orsaak rymbde bort een månadz före Giössen, ähre begge ähnnu borta. 
 Christopher Andersson Skått bekänner att när denne Måns Giöhss kom till sigh, att borga 
af sigh något godtz, på sin fästermöö Clara, deth han eij fick, betygar Giössen att han har 
funnit op en kista aff hiern, hwar uthi har legat en hoop r.d:r gambla, med trenne lååss 
förwarat, ligiandes en hoop med skriffter dher ofwan uppå, aff storleck som en pappersboock, 
lågh, bredh och högh, till hwillcket Giööss nu endeles neckar eij mines så referera. 
 Erich Erichsson dragoun som med Giössen rymbde och lofwadess 50 r.d:r aff bem:te 
godz bekänner Giössen sagdt optagit kistan och dhen på annat rum nedersadtt, och swarat att 
ingen skulle få dher aff en päningh. Hustru Karin Olofzdotter, Giössens swärmoder, betyger 
deth Giössen bekändt för sigh funnit ett skrin fulldt med päninger. Då moderen warnade 
honom, skulle sådant bekänna för h:r leutnanten Reutencrantz, lofwandes sin swärmoder 5 
åhrs förrådh till oppehälle, men eij något bekommit. Clara Olufzd:r, Giössens fästerqwinna, 
tillståår och att [fol.76r] Måns Giöss har bekiändt för sigh funnit bem:te skrijn med een hoop 
r.d:r och sölfwerbällte med 14 st:r sölfskedar, hwillcket skrijn han skulle hafwa förwarat i 
humblegården, men necker sigh deth aldrigh sedt. Då föraren Phaltijn Olsson och corporalen -
Cahrl Nielsson tijt gingo att effterfråga, haar Clara sökt effter skrijnet i humblegården, men 
det eij funnit. Clara nekar enständigt aldrigh sedt skrijnet eller dess innandöhme. För dragoun 
Peder Hermansson har Giöss bekändt funnit ett skrijn, hwillcke Giöhss tillståår så sagdt uthi 
druckenskap, men inte af något wärde, uthan föregifwer wille dher igönom fixera dhem, att få 
sigh några päningar till rymbningz, sägandes sigh eij hafft någon frijgångh her i landet. Femb 
specie r.d:r gambla hafwer Måns Giös här i Owijken hooss åthskillige skingrat, hwilcke han 
föregifwer hafft med sigh ifrån Norgie uthaf dhe 7 han först i ransachningen bekändt. Men 
uthi Lijdt förmehnas inge päningar hafft, helst emedan han dher en stullen ringh i Lefwånger 
pantsatt i ländzmansgården för några kannor öhl. Och dertill han har hafft päningar, desse 5 
specie gambla r.d:r, hade han eij pantsatt ringen, hwarom dher bör wijdare ransakas. 
 Den 30 octobrij förehades åther denne Måns Giöss, hwilcken omsijder bekänner att dhe 
bruka sådane medel till att finna på fördoldte godtz, nembl. böra sammansamckes 7 st:r 
wåådeudder som af händelsse afbruttit ähre, antingen aff syhlernåller eller kniffuddar, dertill 
legiandes 5 st:r 2 skillingzstycken, hoopwällandes desse uddar med skillingarne. Dhem sedan 
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uthklapa såsom ett 6 markerstycke, giörandes trenne hohl [fol.76v] på bem:te stycke, trädandes 
igenom hollet en rödh silkesända, hållandes emelan begge handerne, och när en öfwer 
kommer godzet, så springer deth omkringh, och godzett uthwijsser hwarest deth fördolt 
ligger. Bekännandes sigh ett sådant slagloo hafft, men kommit ifrån honom då han rymbde 
här ifrån. Tillståendes och att han har här på Owijkens legden som h:s wyrdigheet prowesten 
tillkommer, upspanat ett godtz som 3 allnar under j jorden fördolt ligger, bredewidh dher dhe 
tillförende gräfwit hafwa, hwarest han och har skurit en treehörningh medh knifwen i jorden 
och knifwen der neder slagit, som Måns deels bekänner, deels wittnen Jöns Joensson i 
Norgården och Pehr Hermansson dragoun betyga.  
 Måns Giös berättar, att der honom effterlåtes få gräfwa wid denne tijden, så skulle han 
taga twenne skålpund kruuth och göra mijnner, så att jorden deraf desslätteligen kunde af 
komma, och förmoder sådant skall taga lagh. Eliest och flerestädes på andre orter, medhan 
och hwarest fördolde godtz liggia här i Jemptelandh, förgifwandes sigh denne konsten lärdt 
hafwa aff finar i Norgie och der sammastädes gådt dhem lyckeligen tillhanda, drijfwandes 
sigh denne konsten och wärck om nätterne, men om dagen lyckas eij. 
 Wid den tijdh Måns Giös rymbde hafwer han stullit aff Pähr Jönsson i Hällne 1 bössa om 
4 d:r s.m:t och af Larss Erichsson j Nampn en sölfwerskedh, 1 ½ d:r s.m:t, tillijka med 22 öhre 
s.m:t, 1 flor, 1 d:r, ett par wantar och ärmkläde, 12 öre s.m:t, hwilke pertzedlar Måns tillståår 
sigh stullit. Men \att/ för Lars den gången mist om 18 öre s.m:t neckar Giööss till. Summa ähr 
8 d:r s.m:t.    [fol.77r]  
 Aff åthskillige som kiöpmän, bönder och dragoun, har denne Giöss fixerat päningar aff 
till 18 d:r s.m:t, och inga medel ähre än kombne i liusset, hwarmed han dhem kan betalla, 
hwarken för tiufnaden böta eller creditorerne förnöija. 
 Larss Jacobsson Gerss, som uthi ransachningen förmähles, hafwer nu denne gången uthan 
orsack tillijka med Påhl Tohlsson bordtrymbt. Om dhe hafwa fådt uthi detta föromrörde godtz 
eller eij, då Sunwiss Månsson frånwarande warit, ähr ähn okunnigt. 
 Dragoun Pähr Andersson i Rättwijk och Wästerbiörken angifwer att denne Måns Giös 
hafwer för 8 åhr sedan rymbdt ifrån hans fader, Anders Persson i Moore och opburit aff 
honom knecktepäningar 150 d:r kopp.m:t och 20 d:r kopp.m:t gifwit hans moder h:u Brita i 
willgoda, och en ähre klädhningh aff blått kläde. Men Måns Giöss neckar eij mehre opburit än 
30 d:r k.m:t och warit under cap. Thomas Möllers compagnie, föregifwandes intet affskedh 
der fådt, uthan lichwähl begifwit sigh derifrån öfwer till Norgie, nu hijthkommen och ofwan-
fattade procedeurer föröfwat. Päder Andersson uthlofwade innan kortt skafwa skriffteligit 
beskedh, hemmaneffter ifrån Silliansdahlerne. 
 Den 1 december a:o 166[6], tå laga tingh hölltz i Lijdt ransachades dersammastädes om 
Måns Giöss hade dher någre päningar. Hwarest dher ingen weth berätta sedt Måns Jöss der 
hafft några r.d:r uthj Lijdt, uthan der allenast förleden sommar aff en bonde Erich Nielsson i 
Höökbäck, tillijka med leutnantens Lorentz Wanschiers swäntiänare Nielss Danielsson stullit 
20 alnar grofft lerfft, som låg på blecke[?], om 1 r.d:r werde, deth samma till sigh tagit. 
Allenast Niels fick en lerfftzböxa der af till 6 alnar.   [fol.77v]  
 Angående tiufnaden kan fuller Giössen effter straffordningen plichta. Men om han sedan 
skall släppas på frijan fodt för gräffningen eliest, och för det han dragounerne har kommit till 
rymbningz, hwadh straff han undergå böhr. Sedan om Giössen skall sändas till Silliesdallarne, 
der ifrån han har rymbdt för 8 åhr sedan eller eij, will man först uthi ödmiukheet medh hans 
excell:ttz högwällborne h:r gouveneurn hafwa communicerat. 
 
 

 
 
 



 

69 
 

Ting 1 februari 1670  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 139v – 143r, ÖLA. 
 
Owijken den 1 februarij 1670. Närwarandes befallningzman wäll:t Daniel Bertillsson och 
nämbden: 
 Mårten Andersson i Helliebacken,  Hindrich Jönsson i Hällne, 
 Jöns Andersson i Backen,  Jöns Jonsson i Mattnäss, 
 Anders Jonsson i Swänsåssen, Jöns Nielsson i Swidie, 
 Måns Erichsson i Sölfbaken,  Erich Essbiörsson i Byen, 
 Oluf Simonsson i Backen,  Swen Larsson i Hwatthiom, 
 Pähr Oluffsson i Backen,  Anders Nielsson i Tåssåssen. 
 
1. Dato förestältes åter, effter h:s excell:ttz högwällborne h:r gouverneurens resolution, af 
dato Geveleborgh d. 8 januarij 1670, att öfwer Måns Giös brått skall skee en laga domb och 
excicution, först öfwer hans begångne tiufnadh, som antecknat finnes, af finis [i slutet] aff 
tingzprotocolet d. 29 octob:r 1669, stulit af Per Jönsson i Hällne och Lars Erichsson j Nampn 
till 8 r.d:r 8 öre s.m:t. Sedan i Lijdt af Erich Nielsson i Höökbäck 20 al:r grofft lerefft för 1 d:r 
16 öre s.m:t. Summa tillhoopa nijo d:r 24 öre s.m:t. Till hwillcken tiufnad Måns Jöhs sig eij 
unddraga kan, uthan bekänner, och målsäganderne mestedeles sine saaker hafwa igenfådt. 
Dhe öfrige har han eij medel att betahla. Så emedan han inga päningebötter har att plichta 
med, uthan bara kropen, hwarföre saakfälles han effter straffzordningen till tredubelt bötter 29 
d:r 8 öre s.m:t. Derföre han och straffades med 3 gånger gattulop. Angående dhe 12 r.d:r 
Giöss har finerat af sine cammerater dhe andre dragounerne till 18 d:r s.m:t och eij har at 
bettalla, så må dhe sielfwa stå sin fahra, som Giöhs päningerna förstreckt hafwa, effter det ähr 
handfångit godz och kräfwia det igen af honom det bäst dhe gitta. 
 Men hwad widkommer han har rymbdt från Sillies [fol.140r] Dahlerna, dher han för 8 åhr 
från soldatesken rymbdt hafwer och hufwudhbonden j Rättwijk har en annan i dess ställe måst 
legdt, som ransackningen dher om d. 30 octob:r 1669 innehåller, så remitteres han tijt, dher 
gärningen skedh ähr at derföre plichta. Men hwadh han elliest sigh har försedt emot dhe 
wördige prästerskapet så hemskiutes i dheras dispotation och omdöme, huruledes han wördige 
prowesten h:r Anders Elevj har sposkat, när han badh honom [g]å i kyrkian? Hwadh giör iag 
dher, etc. 
 
2. Dato träde för rätten hanss wördigheet prowesten och kyrkioherden i Owijken, wällärde 
h:r Anders Elevj, sigh högeligen beswärades öfwer en långt för detta hädawijst mansspersson, 
Anders Tomson Stållpe, födder j Ringrijke, sunnan för Christina, har icke allenast med sine 
skamfulle ordh förtörnat Gudh i himmelen, uthan och bespotelighen förtellt sigh med sådane 
formalier, när han sidste [g]ången skall blifwa berättat med Herrans nattwardh aff wördige 
[p]rowesten, så skulle han spotta det genast utj kyrkioherdens ansichte. Förestältes derföre 
Anders Stolpe, hwillcken [p]å tillfrågan nekar till desse ordh uthsprijdesse. Derföre […]r kla-
gade h:s wördigheet kyrkioheerden sine wittnen, nembl. dragoun Pähr Ingebrecktsson och 
hans hustru Sigridh Oloffz[d]:r, hwillcke alfwarligen förmante bleffwo eij mehra berätta än 
dhe på sin siähls salligheet kunna antaga sandt wahra, be[rä]tandes det, at Stolpens hustru 
Märit be:d ähr Pährs hustrus moder, och Stollpen stiuffadren, hwarpå Per omsijder aflade sin 
eedh, refererandes at förleden 8 dagar för juul, då Anders war kommen från hanns wördigheet 
kyrkioherden, dher aflagd sin tijonde, och emedlertijdh har h:s wördhigheet prowesten tilltalt 
honom [fol.140v] om hans stiufdotters förseende med lägersmåhl skulle ståå sitt straff, till 
hwillket probsten nekar, eij den gången tallt med Stolpen. Der öfwer Anders skulle det illa 
optagit och samma afton han hemkom, begäret at Pehr först skulle föllia sigh i grangården at 
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kiöpa öhl, men Pehr sig wägrade. Då Stolpen kommit tillbaka har han gått på gållwet utj 
mörkret sedan dhe hafwa lagdt sigh, kallandes prowesten den flenskallota diefwulen, och den 
senaste gångh han meddeler migh Herrans nattwardh skall iagh spotta probsten mitt utj 
ögonen. Det samma Pehrs moder Brita Jönsd:r, effter avlagdan eedh betyger, som lågh inne 
uthj samma stugu att Anders Stollpe har j mörkret gått j stugun och desse ordh sagdt, kallat 
probsten flenskallota diefwul. Och det sidste Herrans högwärdige nattwardh han skulle få af 
prowesten skulle han spotta tillbaka på probsten igen.  
 Till hwillket Anders nekar, eij minnas sig så sagdt, effter han war druckin, och när han 
druckin ähr, weet han eij whadh han giör, uthan hufwudet swagh och kan eij förwist wetta, 
om han sådane ordh fällt eller eij. Stollpen föregifwer fuller, at Pähr och hans hustru det giöre 
för hufwudet det skulle, i det dhe stå effter gården, der Stålpens hustru 1/3-part ähr arfullin 
till, hwartill Pähr med sin hustru högeligen sigh förplichta eij draga någon affwundh till 
Stollpen, hwarken ståå effter gården, mindre den begära, fast dhe uti andra stugun tillhålla. 
 2.) Klockaren Jon Hansson i Häggen berättar, att förleden annan dagz juhlaffton, sedan 
han har lagdt sig, kom Anders Stållpe till honom och corporalen Anders Ekebergh fölgde 
medh. Stolpen spändt op förstugudören, begiärandes hwilla en stundh. Gaf honom således en 
skåhl öhl. Sedan begärat math af hustrun. Då hustrun sade du har eij så långt hem. Du kan 
wäll gå hem och få math, som bor bredewidh. Sägandes till corporalen [fol.141r] Ekebergh, 
höör då hwadh hustrun säger, den spotte måhlan, och till klockaren den hunssfott och 
klockare i helfwete, effter du eij ..[?]ijste siunga lustigh jubiler, slåendes ihoop näfwerne och 
skahr tänderna, sägandes och, prästen din med. 
 Till desse ordh, kunne Stolpen föga swara till, föregifwandes eij minnass sig så sagdt, eij 
heller sig alldeles unskyller några ordh sagdt. Men corporal Ekebergh berättar som klockaren 
angifwit, allenast [e]ij hördt Stollpen nämbdt prästen.  
 3.) Oloff Erichsson i Nampn betygar, at förleden d. 30 octob. 1669 hafwer Anders Stollpe 
kommit från tinget och under wägen druckit, och sedan kommit till sigh och begärat kiöpa 
öhl. Då Olof inga päningar [..]. Imedlertijdh har Stolpen sagdt, jaa så godh som präster han 
ähr, om [j]ag will taga kappan aff honom. Från desse försmädeliga ordh [u]hrsächter[?] han 
sigh eij minnas så sagdt, uthan warit druckin och huf[w]udhswagh. Söndagen effter 
allhellgone dagh betygar Nills Hanson ländzman, att Anders Stolpe hafwer kommit kiörandes 
till kyrkian, och när allmogen gått i kyrkian har Stolpen straxt kiört tilbaka till gästebudhz-
gården, till hwillket Stolpen säger till förende fått en bränwijns koossa, och så sedan dher aff 
[b]lifwit drukin. Om juuledagen stådt utj wapenhusset, men intet warit in i kyrkian för dhe 
gingo till offers effter predickan. 
 5.) Tridie dag juuhl warit hemma tillijka med sin hustru och medan [p]rästen war i kyr-
kian har Anders Stolpe slagit dragouns hustru [S]egrid Olofzd:r een örfijhl och kiört henne 
uhr gården med sitt barn ...illa[?] på armen. Kommit dher af, at Stolpens hustru, Märit 
Andersd:r har förekastat Sigrid, för det hennes man Pehr skall hafwa uprepat dhe ordh Stolpen 
om probsten har fält. 
 6.) Klockaren Jon Hanson i Häggen och tolfman Hindrich Jönsson i Hällne tillijka med 
korrporallen Anders Ekerbergh betyga [fol.141v] att Anders Stolpe hafwer förleden annan dagh 
juuhl affton sagdt, att han och hans hustru hafwa om en juullenatt rijdit till Blåkulla på soop-
qwaster, och för h:u Kerstin Jöransd:r i Häggen om nyåhrsdagh desse be:te ord och sagdt för 
henne, rijdit till lika med sin hustru till Blåkulla, till hwillke ordh Anders Stolpe bekänner 
fuller så sagdt, men sådant utj skämpte wijss. 
 Så emedan nämbden med gemehne allmogen gifwa desse ofwan fattade witnen, dragoun 
Pähr Ingebrechtsson, hanss moder Brita Jonsd:r och Peders hustru Sigrid Olofzd:r godt 
witnessbördh om dheras förhållande, hwar af pröfwes dheras bekännelsse effter aflagdan eedh 
sann wara, och wittnesordh gillass. Och Anders Stolpe dher emot, när han något druckin 
blifwer, som han sielf bekänner, wara hufwudet swag, och unskyller sig dermed eij minnas 
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om han sådane ordh har fällt om h:s wördigheet prowesten eller eij. Sälla[n] gåår i kyrkian, 
det wördige prästerskappet för tahlat, jempte dess klockare, utj skämptewijss inbillar han 
follket rijda till Blåkulla med soopqwaster och för sådane procedeurer intet har at böte medh, 
utan bara kroppen. 
 Hwarföre kan denne ringa rätten Anders Stolpe för det förrige eij befrija från den 22 
artikelen utj prästerskapetz prvelegier, jempte det 31 cap. Kongsb. L.L. och 5 puncten utj 
religionsstadgan, uthan saker wara till döden.  
 Ehuru wäll Stolpen i desse åhren från a:o 1666, sedan han andra resa återkom i denne 
Owijkens församblingh, har hållit sigh stilla intill förleden åhr, då mehr och mehr hans owet 
har tilltagit, begiärer för den skull allmogen blifwa aff med denne orolige Stolpe uhr landet. 
Detta med det öfrige hemställes underdåhn ödmiukeligast utj den högkongl. håffrättens hög-
wijsse resolution och widare omdöhme.   [fol.142r]  
 
3. Den gambla mannen Pähr Bengtsson i Gåxåssen klagade förmedelst sin skrifftelige 
inlagu öfwer dragoun Christopher Wulff, som tillika med sin cammerat Carl Flygare hafwa 
seendt om annandag juuhl affton kommit till sigh i hans gårdh. Wid annat tahl, som dhem 
emellan haar fallit, förmedelst det hans son [Bengt] Persson haar [k]refft Christoper enn ort, 
begyndt ställa sig orolig och omsijder slagit gubben myckit illa, rifwit hans hallfwa skägg uth, 
så att [han] ähhr illa [ha]mblader. 
 Christopher föregifwer eij så wara tillgångit som Pehr Bängtsson klagar, uthan beropar 
sigh på sitt wittne, corporalen Erdtman Stimbdsson[?], som eij tillstädes ähr. Eij heller säger 
Christopher här till lagl. stämbd wara at swara till denne saaken, hwillket ländzman Niels 
Hansson berättar hafwer Christopher tillsagdt wara tillstädes, men eij comparerat för man 
måste sända prop[h]orssen effter honom. Såsom Christopher eij har corporalen till städes, [t]y 
nödgas rätten opskiuta detta ährendet till nästa laga ting. Imedler tijdh tillsattes corporalen 
Oluff Påhlsson at hafwa desse dragouner Christoper och Carl Flygare tillstädes widh an-
[f]ordran, eller stå och swara för alt efftertahl.  
 
4. Föreställtes också dragoun Oloff Oloffsson i Baken och alfwarligen [f]örmantes bekänna 
sanningen om han barnefadren ähr till Märitz Niellsd:rs i Hälliebaken barn, som hon honom å 
för tinget tillwitade? Hwillken så nu som då inständigt nekar barnefadren wara. Protesterandes 
högeligen alldrig kunna taga på sig det han alldrigh hafwa giordt. Men der rätten så behagade 
föregaff han påläggia sigh bötterne att ehrlägia, wähl han fuller dhem betahla, men ingalunda 
känner sigh skyldigh wara barnefadren.  
 Dett samma och gubben Jöns Pährsson hårdt nekade alldrigh hafft något olåfligit beställa 
med denne Märit, mehra ähn [fol.142v] ähra och godt. Elliest gifwer allmogen denne Jöns gott 
wittnesbördh, eij så af naturen fattne wara, skulle så med sin släktinge hafwa sigh försedt, 
som på 70 åhr ähr. 
 Märit fast påståår ingen annan barnefadren wara ähn Oloff, och Oloff der emot nekar, 
kunde rätten med saaken eij längre oppå hålla, uthan kohnan saakfälltes till 20 marker s.m:t 
och det öfrige hemskiutes under Gudz domb, så wijda Gudh allsmächtig kan framdeless den 
sanskylde oplyssa, att ståå sitt straff, hwillket h:s wördigheet probsten låfwade på sin sida 
giöra sin flijth at effterhöra på sitt embetz wängnar. Vidie höstetingzprotocolet. 
 
5. Desslijkest och framhades ryttaren Zacharias Johansson Stoffel tillijka med dragoun 
Sunwijss Mårtensson i Helliebaken, som eij aff måhlsäganden Olof Simonsson i Baken blef 
tilwidt, men då Stoffel förste resan examinerades framkom Sunwiss okallader, att förswara 
Stoffel eij stulit aff Oloff till 16 ½ r.d:rs wärde, effter dhe den natten lågo tillhoopa. Nu 
förneka desse och föregifwa at Carl Erichsson ryttare j Åserna utj Nääss sochen medh en 
annan har desse be:te saker stulit, helst emedan Carl skulle hafft en kiortel och sålt den uthj 
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Hellsingelandh för en r.d:r. Dessutan at Bengt j Åssen weet af tiufnaden, at 2:ne ryttare skulle 
hafft be:te tiufnad uthj ett lofft. Och nu ähr Bengt eij till städes. Kan derföre saken eij till 
något sluth komma uthan än wijdare opskiutes till widare ransachning, då parterna skohla 
samptl. tillstädes komma. 
 
6. Dato trädde för rätten dragoun Christopher Wulff, bekände sigh hafwa hafft lägersmåhl 
med Anna Christoferssdotter i Önstad och aflat med henne barn, hwillket föddes annandagh 
juuhl, men intet ächtenskapp ähr å hwarken [fol.143r] thera sidan uthlofwat. Tilspordes altså 
Christopher Wulff den ena resan effter den andra om han will taga Anna till ächta? Be-
tracktandes det härföre falla dubla bötter effter han andra gången igen kommer, der han sådant 
samtyckia welle, wille rätten på Kongl. Maij:ttz wäg:r tillsee, böterne med honom på något 
sätt lindra? Men Christopher swarade eij directe till saken, hwarken fullkombligit jaa eller 
neij, uthan omsider sade, der Anna sielf wille sin slächt och förwanter öfwertahla, men sielf 
sådant sig wägrade giöra och dhem något godt ordh gifwa. Och emedan Christopher för rätten 
eij wille wist sluta om ächtenskapet, eij heller rätten tillståås, honom der till truga taga sin 
lägerqwinna, uthan Christopher effter 3 cap. Gifft. b. L.L. sakfälltes till 40 marker s.m:t, men 
för det han andra reessan återkommer fördubblas bötterne effter Kongl. håffrättens resolution 
till 20 d:r s.m:t och Anna för sigh böthe femb d:r s.m:t. 
 
 
 
 

Ting 27 och 29 oktober 1670 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 178v – 183r, ÖLA. 
 
Owijken den 27 och 29 octobris 1670. Præsente befallningzman och nämbden: 
 Jöns Jonsson i Mattnäss, Jönss Andersson i Backe, 
 Erich Essbiörsson i Byen,  Anders Jonsson i Swänåssen, 
 Jöns Nillsson i Swidie,  Måns Erichsson i Sölfbacken, 
 Swän Larsson i Hwattiom,  Pähr Olufsson i Backe, 
 Oluf Simonsson i Backe, Pähr Jonson i Wästnåhr, 
 Swen Persson i Häggen,  Jöns Nillsson i Tåssåssen. 
1. Uthj Hendrich Jönssons j Hällne och Mårten Anderssons i Hälliebacken ställe, som af-
träde togo för sin ålderdomb, inkommo Swän Pärsson i Häggen och Pähr Jonsson i Wästnår, 
som afflade sin tolfmanna eedh. 
 
2. Befallningzman beklagade sig öfwer ländzman Jon Jonsson Muur eij hafwer utj rättan tijd 
clarerat afradz p:g:rna til Bartholamæjtijd, effter h:s excell:ttz högwälb:ne h:r gouverneurens 
skrifwelsse. Deremot ländzman sig beswärer hafwa giordt åthskillige stembningar på 
allmogen, men eij comparerat, nembl. d. 23 julij, 24 dito och 27 augustij. Allmogen en deel 
sig excusera hafwa fuller hafft p:g:rna j beredskap men en del af sine lagzmän eij uth-
lefwererat och motwillige warit. Deel och ännu restera såsom Nilss Hansson för afradslandet 
med sitt lagh, Hanebackz fijskie, Månss j Sölfbacken, Oluf j Låckåssen för Hallom, Norgårdz-
boderne etc. til den 27 octobris 1670.  
 Hwillke p:g:r befallningzman har måst clarera hooss hans excell. högwälb: ne h:r 
gouverneuren och icke af allmogen alt uth igen bekommit, och ehuru wäll rätten \hade/ godt 
fough at sackfälla hella tingelaget för stembningarnes föracht på 2:ne ländzmans kallelse til 3 
m:r s.m:t hwartera, men uthj ansende til dheress fattigdomb förskontess dhe på Kongl. 
Maij:ttz nådigen behagh med 40 m:r s.m:t, alla tilhoppa som restera effter ländzmanss längdh.  
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 [Fol.178a, tilläggsblad inlagt i protokollet.] 
Den 23 jullij ähr migh tillhanda komit h:r befallnigzmanenss skrifuelse mädh befaling att iagh 
skulle afraz peniga uphbära och dem till Barto[li] dagh clarera.  
 Dän 24 ditto som war sundag sade iagh almogen till, att de lögerdagn där aftter skulle 
clarer afras penigarna, som war den 30 dito, och icke en man kom at clarera.  
 Sundagn som war dän 7 agustij tilsades än, nästa lögerdagn där effter kom äij häller 
någon dän …[?]  
 Dän 27 agustij tilsadess at lägnd..[?] när predikan höltz den 27 dito.  
 Dän 4 septäbr. förmante iagh änd..[?] och intill dän 10 dito räste[?] eftterskrefna penigar 
näbligh 10 d. 16 ör s.myntt.  
 Dän 4 sept tilsadess at bygia wägarna.  
 Den 11 septäber tilssades än tiondän mädh fordeligesta wara wäll ränsat och gistat.  
 Dito. Per Matzon tung fade…[?]   20 rökar a 12 sk.    
 Dito rästar afrasspängar och husfolkenz quarntul.  Dito wägarna bygias.  
 Dän 3 octobr höltz soknstäma. Tillsades att laghmanzpeningarna skulle wara i godh be-
redhskaph. Blef tillsagt at Myskie bygarna skul[?] clarera när tiondän intogz.  
 Dän 16 octobr tilsade iagh att dän 22 ditto af Myskie och Owiken skulle clarera 
 
 [På baksidan, med annan hand:] 
Ländhzmans i Owijken Jon Jonsson Muurs insinuerade specification på dhe resterande per-
sohner med affradz penningars clarerande. Owijkens ting den 27 octob. 167[0]. 
 
 [Fol.178b, tilläggsblad inlagt i protokollet.] 
Räste till dän 11 s:ptäbr.: 
 Ångro boden Larss Jönss. medh sitt bolagh. 
 Golåå boden   Suedia Anderss Olufsson medh sitt bolagh    
 Juss bölle [läs: Kuss bölle]  Låkåss  Creståfr.[?]  
 NB Muste boden Nilss Hanss. Årgårdh medh sitt bolagh. 
 NB. Nilss Hanson för afelz i lande medh sina 1 d:r[?]  
 NB Gamble Nårgårdhz boden  Oluf Räriö [Rörön?] 
 NB Lansom fiskie   Måns Sölfbaka    
 Elfuenz afradzlan  för – 1669 – 16 ör  för – 1670 – 24 ör 
[På baksidan:] 
 Lansom bodan.   Per Siulson Kiöfura medh sit bolagh. 
 NB Hanneback fiskie 
 
Räster änu till dato. Nilss Hansson för afraslan medh sitt lagh, 1 d. s.m:t. 
 Haneback fiskie 24 /ör   Måns i Sölfbaka 6 ör 
 Oluf Låkåss för Halomz gårdnz boder 8 ör    Nårgårdh Jönz  - 8 
 
 [Protokollet, fol.179r]  
3. Publicerades h:s excell:ttz gouverneurens 2:ne ankombne skriffwelsser angående wä-
garness förbättrande här j landzorten. Hade fuller allmogen något arbette härpå och det öfrige 
uthlåfwade medh som första förfärdiga. 
 
4. Öfwerst leutenanten högwällborne h:r Lars Mörner beklagar sig öfwer en bonde Pähr 
Jonsson i Hällne, hafwa spåskeligen honom och hanss uthskickade corporal Oluf Påhlsson 
sålunda sagdt, när h:r öfwerstleutenanten ärnade resa til fiälls: Bonden har tunga nog före, han 
skulle få skam som har brackt honom på den wägen, och om Herren tog min häst til fiähls, då 
skall iagh icke sedan befatta migh med honom. Hwillket Pähr Jonsson dels tilståår, deels 
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nekar före, och badh före, dher han af owettenheet skulle något sagdt, hwarss förseende h:r 
öfwerstleutnanten honom för denne gången efftergaf med sådan condition, at han blifwer 
warnat, hwarföre han förskontess opå Kongl. Maij:ttz nådige behagh. 
 
5. Jeremias Olufsson dragoun bekänner sig hafwa hafft lägersmåhl med krumplingen Märit 
Pärssd:r i Åssen och aflat tilhoopa barn, hwillket föddess annandag juhl. Intet ächtenskap ähr 
uthlåfwat, som Jönss Nillsson i Swijdie på henness wäg:r betygar, det Jeremiass och tilståår. 
Så emedan han känness wara barnefadren, dy sackfälltess han til 40 marker effter 3 cap. Gifft. 
b. L.L. och konan til 20 marker s.m:t effter Kongl. håffrättenss resolution. 
 
6. Ehuru wäll Oluf Olufsson i Backen å förrige tinget påladess at lagligen sig wäria medh 
tolfmannaedh från det lägersmåhl Märit Nillssd:r i Helliebacken honom tilwijtar barnefadren 
wara til sitt barn, som uti protocollet infördt ähr 1669, och nu åter ånyo tilbiudess honom fästa 
lagh, men han föregifwer inga män få med sig, eij heller hanss egen broder Pähr Olufsson i 
Backe och hanss moderbroder Jönss Andersson i Backe willia gå eedh med honom, mindre 
några män sig förskaffwat. Eij heller nämbden kan honom på tilfrågan befrija, fadren wara till 
barnet. Dy sakfältess han til 40 marker \effter 3 cap. Gifft b. L.L./ och kohnan Märit Nilssd:r 
20 marker s.m:t. Men Jönss Pärsson i Giärde från detta rychte alldeless befrijess. [fol.179v]  
 
7. Corporalerne Oluf Storm och Oluf Påhlsson kiärade till Lååkåsenbönderne effter Kusse-
böhle at bekomma och hålla en dragoun före, dher opgiöra en gårdh. Men såsom Låck-
åssbönderne hafwa dherpå gambla pergamentzbreff wara ett arffwegodz, och fölgdh gården 
man effter man, dy kan denne rätten dhees begiäran eij bijfalla, uthan dheress gambla bref 
confirmer[a], helst emedan be:te Keussböhle ähr åter ånyo taxerat för 16 öre s.m:t. 
 
8. Capitein edel och wällborne h:r Carl Reutencrantz angaf huru ledess klockaren Anders 
Carlsson har handlat med en dragoun Isaac Nilsson ett par skinböxor och sedan rymbdt dher 
ifrån på 2 mijhl, men lijkwäll åter fångith ähr. Hade wäll rätten orsak at sackfälla, men för 
denne gången förskontess han, uthan återgifw[it] byxorna, och allmogen i gemen förmantess 
alfwarligen så af h:r öfwerst leutenanten wällborne Larss Mörner som af rätten, intet köpa 
dherass munterningar, som länder dhem til stoor afsaknadt och cronan til skada. Giör någon 
här effter, och öfwertygadt blifwer, skall sättiass utj stället eller skaffwa karl och strafwass 
effter krigz articklarness inehåldh 83 puncten. 
 
9. Elliest lädt h:r capitein Carl Reutencrantz intäckna j protocollet det toback han effter sal. 
fiscalns honom öfwerlefwererande instruction gifwin af högwälb:ne h:r rijkzråden Kongl. 
commissarierne, angående tobackz confiscerade, \hwillket han af Erich i Wästnåhr har 
arresterat/ 4 skålpund norsk pundh toback, som ståår förseglat utj godh förwarningh, begiä-
randess blifwa af med det, men så som inspectoren öfwer tullarna Andreas Lenæsius hafwer 
dher öfwer (effter sin instru[c]tion af Kongl. cammarcollegio undfångitt) commission öfwer 
sådant att disponera, dy remitteras det hään.   [fol.180r]  
 
10. Såsom sal. Jon Gunnarssonz arfwingar tilstå sig wara skylddige Jon Anderssons änkia, h. 
Ingbor Swänssd:r 14 r.d:r, hwillka dhe låfwade halfparten i åhr, och dhe öfrige åth åhret 
tacksambligen betahla, hwillcke sin låfwen dhe känness plichtige effterkomma och medh for-
derligast änkian tilställa. Angående dhe 30 r.d:r kiöpt giäldh för 10 r.d:r remitteres til Bergz 
tingh, dher gällden giordh ähr. 
 
11. Capitein Reutencrantz lädt opbiuda Hofwermoogården tridie gången, bestående aff 2 ½ 
tunl., kiöpt för 60 r.d:r. 
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12. Bewilliandess syyn emillan Per Wellamsson och hanss lagzmän å den ena och Botåhss-
man med dheress cammerater å den andra, 3 män å hwartera sidan nästkommande wåhr att 
förrätta, då dhe begiära. 
 
13. Månss Erichsson i Sölfbacken opbiuder 1 tunl., andra gången, gifwit derföre 25 r.d:r, 
nästom frändom til återlössen. 
 
14. Trädde för rätten ehrilige beskedelige danneman Peder Påhlsson, præsenterandes en tro-
werdigh, lagbudin och lagståndin kiöpeskrifft, hwarmedh bewijsandess huruledess han lagl:n 
hafwer aff rätta bördemännerne i Tossåssen kiöpt och sigh tilhandlat dherass sal. faders gårdh, 
2 tunl:d, med alla dess tilliggiande lotter och lunder för 77 r.d:r, och derföre samptl. til 
hwartera brodren Per Erichsson, Swän Erichsson och Karl Erichsson 17 r.d:r 12 skill:r belöper 
– 51 r.d:r 1 ort 12 skill:r. Til Jon Olufsons hustru i Kiöfra, h. Ingbor Erichzdotter 8 ½ r.d:r 6 
skill., för sal. Brita Erichzd:r arfzpart 8 ½ d:r 6 skill., som lefwererades till arfwingarna, som 
kiöpeskrifften de dato 10 martij 1666 innehåller, med dheress egne nampn och underskrefne 
wittnen och bomärkien betyga. Nembl. Anderss Nilsson i Tossåssen, Oluf Anderson ibid., 
Jönss Nillsson i Swidien, Jon Olufsson i Kiöfra och Nilss Hanson j Orgården. Nock för 
Gunnilla Erichzd:r tillfallne ahrfzpart 8 ½ r.d:r tilbiuder Per Påhlsson sig utj henness lijfztijd 
nödtorffteligen försöria [fol.180v] medh huussrumm, men sielf föda sig. Summan 77 r.d:r, be-
stående af 2 tunl. 
 
15. Trädde för rätten beskedelige danneman Bengt Thomsson j Båhlåssen, præsenterandes en 
trowärdig lagbudin och lagståndin kiöpeskrifft, hwar med bewijsandess huruledess han lagl:n 
hafwer kiöpt och sig tilhandlat 1 tunl. utj Hackåssen, med alla dess tillliggiande lotter och 
lunder af sine närskylte frände, Oluf Påhlsson j Hackåssen. Derföre han honom gifwit och 
tilställt 43 r.d:r 3 ort och 12 skill:r som kiöpeskriff[ten] innehåller, de dato Wärdahlen utj 
Norige d. 5 martj 1667. Gifwin af Oluf Påhlsson jempte underskrefne wittnen Jon Torrelsson 
och Tord Eskielsson i Tuskien, med sine nampn och bomärkien betyga och verificera.  
 
16. Såsom högwällb:ne h:r rijckzråderna, Kongl. commissarierna, h:r Gustaff Posse och h:r 
Johan Gyldenstierna hafwa förmedelst sin resolution de dato Rödöön 24 februarij 1670 
remitterat sacken til lagh och rätt at afhielpass, hwadh Oluf Stensson hafwer rättmäteligen af 
sal. Vibonij änkia, h. Dordj Jönsd:r, at fordra och ingen j landzorten å swarandes wäg:r til 
städess ähr, som til detta ährendet swara kunna, uthan som förnimmess någon ägendomb 
finness ähn, behålld wara utj Bootåssen, den wäll:de h:r Elias \Oldberg/ til kiöpz antagit, altså 
å eembetz wäg:r förehålless h:r Elias Oldbergz be:te \p:g:r/ som han kan innehafwa låta så 
länge stå in sequestro til lagligt uthförande effter 4:de puncten utj Kongl. Maij:ttz resolution 
om executionernes främiande 1669. Dito 7 puncten, och 16 utj executions stadgan i gemeen, 
då sal. Vibonij successor referendarier wälb:de Pähr Jffwersson må sin fullmächtig här in-
ställa, och afwachta en domb effter Kongl. commissariernes resolution. 
 
17. Christopher Andersons Skottzgårdh opbiudess, förste gången, nästom frändom till åter-
lössen i Österhallen ben:d.  [fol.181r]  
 
18. Anbefalltess ländzman Jon Jonson tilställa Anders Swänson soldat af hanss rotelegor så 
mycken löön hans andre cammerater åtniutit, och sedan 2:delar af löössörerne effter hanss 
fästermöö bekomma, nembl. Karin Jönssd:r som wördige prowesten betygar trolåfwat wara, 
och för be:te gårdh utgådt soldat för, men inga p:g:r eller löhn opburit, det ländzman giör 
uthrächningh och honom tilställa. 
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19. Befallningzman wäll:tt Daniel Bertilsson, fullmächtigh å Mattz Personss wäg:r j Fanbyn 
och Per Wellamsson Biörkman å sal. Erich Persons barn j Månssåssen fordrar uthlössningh 
utj \sin/ sal. faders gårdh Opåssen, bestående af 3 tunl. som æstimeras til 60 r.d:r, hwillcken 
gårdh dherass broderson Pehr Persson nu öfwer 40 åhrs tijdh åbodt och brukat. Men ingen 
uthlöössningh uth bekommit, och på det denne saken eij widare här effter skall blifwa 
prolongerat, dy påladess Per Persson af rätten til nästkommande ting erläggia af sine egne 
medel, peningar 40 r.d:r til sine faderbröder, eller dher han eij gitter giöra, så tilbiuda dhe 
honom p:g:r 20 r.d:r tilställa att emottaga, och sedan från Opåssen affträda. 
 
20. H:r Werner Klaungdius opbiuder Anders Nillssons gårdh i Funäss, andra gången, weder-
böranden til återlössen. Gitter han eij den inlössa, då uthgifwess fastebreff. 
 
21. Jon Jonsson i Westerbacken opbiuder sin gårdh förste gången, ibid, nästom frändom till 
återlössen. 
 
22. Jon Jonson soldat, fullmächtig å Anders Biörsonss wäg:r i Norige \fordrar/ försträchte 
p:g:r, 4 r.d:r, til sin broders Jakob Biörssons hustru, Gölin Erichzd:r, hwillcke Claes Adams-
son känness förplichtadt å henness wäg:r Jon Jonsson tilställa. Men angående dhe 7 r.d:r 
jordep:g:r Anders Biörson fordrar, och arfwen för 24 åhr sedan fallin, och icke uthj rättan tijd 
innan natt och åhr fordratt, dy kan denne rätten eij från [fol.181v] Swergiess lagh 23 cap. Arfdb. 
L.L. gå, uthan be:te arff känness til cronan, hwillke Claes Adamson skall cronanss befall-
ningzman tilställa, och til cronanss reckningar införa. 
 
23. Oluf Jonsonss gårdh i Myre, som Nillss Ol. åbor, opbödz andra gången, nästom frändom 
til återlössen.  
 
24. Trädde för rätten ährlige och beskedelige danneman Keel Swänsson [i] Känderåsen och 
Owijkenss sochen, præsenterandes en trowärdj laghbudin kiöpeskrifft, hwar med bewijs-
andess huruledess han lagl. hafwer kiöpt och sig tilhandlat sin sal. faders gård j Känderåssen, 
bestående af 2 ½ tunelandh med alla dess tilliggiande lotter och lunder, af sine k. syskon för 
40 r.d:r hwillcke han på effterfölliande sätt dhem nöijachteligen gifwit och tillställt hafwer, 
nembl. til Jon Swänsson i Känderåssen för hanss rätta odelss affträde, 20 r.d:r, till Anders 
Olofzsons hustru i Swidie, Ingebor Swänsd:r, 10 r.d:r, til Gunnilla Swenssd:r förmyndare, 
Erich Andersson Koop, 10 r.d:r. Summan 40 r.d:r, som kiöpeskrifften de dato 2 maij 1670 
klarligare innehåller, med underskrefne wittene Nills Hanson j Årgården, Siul Olofson i 
Älfwn och Lars Christoffersson i Känderåsen betyga, hwartil adderandes Kell Swänssons 
arfzpart 20 r.d:r utj be:te sin sal. faders gårdh. Betygar summan 60 r.d:r för 2 ½ tunl. Så 
emedan desse peningar til samptl. syskonen richtigt på åfwan berörde sätt contenterade ähre. 
Hwarför afhände dhe mehr be:te sin odelssjordh utj Känderåssen af 2 ½ tunl. ifrån sig och dhe 
sine arfwingar, med all dess tilliggiande lotter och lunder. 
 
25. Såsom Elias Jönsson i Österälfwen hafwer betallt sal. Per Jonssonz gälld i be:te gård till 
47 ½ r.d:r som gode mäns attest af dato 22 aprilis 1670 innehåller. Sedan til gamble syskone 
Siul Jonsson i Lååssböhle, Jon Jonsson i Höhle och Oluf Erichson i Nampn på hans hustrus 
wäg:r, tillstält 4 r.d:r för dherass odelsafträde. [fol.182r] Belöper summan 51 ½ r.d:r Elias til 
datum i gården inlagdt hafwer, och honom med tijden godtgiöress skall, hwillcken gårdh 
effterlätz honom Elias Jonsson, på barnsenss wäg:r nyttia och i bästa måttan häfda och bruka 
dhe omyndige barnen tilhanda, intil dess dhe med sine p:g:r honom dher från uthlöst och för 
hanss åbo effter gode mänss wärderingh förnöija. 
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26. Tredde för rätten sal. Jönss Carlsons barn utj Ångron och Myskie sochen, Jönss Jönson 
med sine syskon, prætenderades en trowärdig lafbudin kiöpeskrifft, hwarmed bewijsandess 
huruledess dheras sal. fader Jönss Carlsson \i Ångron hafwa a:o 1663 d. 26 octobris af sine k. 
syskon/ inlöst, köpt och sig tilhandlat hafwer för 36 r.d:r, bestående af 2 ½ tunl. hwillke han 
på effterfölliande sätt betalat hafwer, till Anders Carlson i Grisswåhlen, Per Carlson j Byen 
och Oluf Carlsson i Mattnäss hwar sine 8 r.d:r, til Swen Carlssons i Hwattiom hustro, Gertrud 
Carlsd:r 4 r.d:r, Tordh Larssons i Hwattiom, h. Brita Carlsd:r 4 r.d:r, till Erichz Koopz hustru, 
Märit Carlsd:r 4 r.d:r och Brita Carlsd:r, sal. Michelss effterlefwerska j Trunnhim, 4 r.d:r. 
Summan 36 r.d:r. Dertil adderandes sal. Jönss Carlssonss tilfallne arf utj hemmanet, 8 r.d:r. 
Summa 44 r.d:r, bestående af 2 ½ tunelandh, som underskrefne wittnen, Jöns Jonson j Matt-
näss, Anders Carlson j Miähle och Oluf Gunmundhsson i Mattnäss betyga. Så emedan desse 
p:g:r för längst betalte ähre, den sidsta \p:g:n/ med den första sig til fullo nöijo, dy afhände 
dhe samptl. mehrbe:te sin odelsjordh utj Ångron bestående af 2 ½ tunl:d ifrån sigh och sine 
arfwingar, med alla, etc. 
 
27. Trädde för rätten ährlige och beskedelige danneman Sunwiss Persson i Hwattiom och 
Owijkens tingelagh, præsenterandes en trowärdigh lagbudin testamentzskrifft af dato 20 
octobris 1670, hwarmed han til känna gifwer huruledes han för 6 åhr sedan begaf sig uti det 
loflige echtenskappet med sin närwarande macka, hustro Kerstin Olufzd:r, sal. Jönss Jonssons 
[fol.182v] effterlefwerska i Hwattiom, med hwillken han utj all som största sämia och kärleck, 
så som ächta folck ängna och böra, sammanlefwa, dock lij[k]wäll förmedelst Gudhz gu-
dommelige providens och allwijsse rådh utj dherass ächtenskap, ingen lijfzfrucht beskärdt ähr, 
och å både sidor barnlössa.  
 Hafwa för den skull contrahenterna sinss emillan som längst lefwer, hwar andra testa-
menterat och opdragit all sin ägendomb utj löst och fast i be:te Hwattiomss by och Owijkenss 
sochen bestående af 3 tunl., med alla dess tilliggiandde lotter och lunder, som dhe med sin 
aflinge och sampnade [samlade] peningar j gården tilhopa inlagt hafwa, så uthj löössöhrer 
som det fasta, oklandrat att åthniuta, nyttia, bruka och behålla för hwars sine arfwingar, helst 
emedan ingenthera personen någodt ärfdt, som tolfmän oppå tilfrågan dels tilståå, dels och 
bewijstess aff bijfogade document af dato 14 februarij 1664, hwarutinnan h. Kerstin Olufzd:r 
haffwer utj underskrefne gode mänss närwaro lagligen kiöpt och sig tilhandlat sin före manss, 
sal. Jönss Jonssonz effterlåtne ägendomb utj löst och fast aff brodren Erich Jonsson i Norrige, 
Fassnäst prästegäldh och Namedahls lähn honom arfweligen tilföll, derföre nöijachteligen 
gifwa ottatijo r.d:r som wördige prowesten och kyrckioherden h:r Anders Elofsson, lendzman 
Jon Jonson Muur, Nillss Hanson j Orgården och Hanss Mattzon j Wijken med sine nampn och 
signeter betyga. Men effter bägges dherass dödedagar opdragass \bägges/ dherass ägendomb 
rätta arfwingarna effter Sweriges lagh at skiffta och deela. Allenast detta præcaverandes, dher 
hustrun för genom döden afgåår, och Sunwijss sedan til ett annat giffte ärnar sig begifwa, då 
ryggiess detta och arfwingarna til skiffte gåår.  
 Så emedan detta testamente lagligen händt och skedt ähr, för lagh och rätta kungiordt och 
stadfästadt och ingen fanss som här emot sade eller hade at säija. Hwarföre dömbde iag med 
nämbden be:e testamente skall [fol.183r] oryggeligit stånda och eij återgånga wid both som 
Sweriges lagh förmåår, och lichhwäll sedan dherwidh förblifwa som deth j bokstafwen 
uthtrycker och tilfölie af 9 cap. jordh b. L.L. och 14 cap. Kyrkck b. L.L. desse effterskrefne 
ährlige och beskedelige dannemän etc. 
 

28. Pähr Wellamsson Biörckman fordrar af sin tienstepiga Märit Persd:r, som sigh uti en 
annan tienst hooss capitein wälb:ne Carl Reutencrantz begifwa will, 6 r.d:r bordt skiärarlöhn 
sedan en tröija för 2 r.d:r 2 ort 18 skill., 9 ½ al. walmar á 1/2 ort, 1 r.d:r 18 skill. Summan 9 
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r.d:r 3 ort 12 skill. Hwarpå afkortass 2:ne åhrs löhner 4 r.d:r, återståår 5 r.d:r 3 ort 12 skill. 
som Märit Persd:r känness förplichtadt för hon gåår uhr tiensten erläggia och Per Wellamsson 
tillfredzställa och fullgiöra. 
 
 
 
 

Extra ordinarie ting 29 juli 1671 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalen Gävleborgs län, vol. E XI e:3152, fol. 530r – 536v (8r – 14v), RA.  
 
Anno 1671 den 29 julij höltz extra ordinarie tingh och ransackningh i Owijkens sochnstuga 
öfwer ett uthspridt taal, att särdeles dricka skulle warit uthj Oluf Hindrichsons i Hällne 
giästebudh, tillredt åth obudne dragouner, och een man i Owijken sochn, Oluf Jonsson i 
Kiänneråsen haar råkat före, som förmehnas dher aff fått sin dödh. Närwarandes utj befall-
ningsmannens wälb:de Daniel Bertillssons ställe, landskrifwaren wäl:tt Lars Jonsson Roshe-
mius och närskrifwin edsworin opartijsk nämbdh. 
 Jöns Andersson i Backe,  Jöns Jonsson i Mattnähs, 
 Swen Larsson i Hwathiom,  Jöns Nilsson i Swidie, 
 Måns Erichsson i Sölfbacken,  Erich Essbiörsson i Byen, 
 Oluf Simonsson i Backe, Anders Nilsson i Tåssåsen, 
 Bengt Thomæson i Bohlåsen, Pehr Olufsson i Backe, 
 Oluf Jonsson i Bootåsen, Swen Persson i Häggien. 
 
Dato angaf ländhzman Jonas Jonsson Muur förmedelst sine skrifwelser till landskrifwaren 
wäl:tt Lars Jonsson af dato 20 och 25 junij näst förleden, som lit. A och B uthwijsa, och att 
Hindrich Jönsson i Hällne hafwa förleden 21 maij 1671 mäst heela weckan hållit bröllopp åth 
sin son, Oluf Hindrichsson i Hällne och Owijken sochn, hwar igenom stort oskick ähr för-
ordsakat, och ibland annat ährende sal. Oluf Jonsson i Kiänneråsen förledin 24 maij til Hällie 
by hade, och söckte effter Erich Andersson ibid., med hwilken dhe något förr hafwa brändt 
kalck tilhopa, och ärnat war då den byta. Men råkade Erich eij hemma, uthan Erichz piga, 
hwilken berättade Erich wara opp i giästebudzgården. Då bad Oluf Jonsson henne gå effter sin 
huusbonde, men hon wägrade, sägandes, gå sielf, så kan du med samma tilfälle få een gångh 
dricka. Gick så sal. Oluf in emot giästebudzgården, der han förtöfwade uthom giärdzlegården. 
Så hafwer Jon Hanssons klockares hustru, Göhle Hindrichzdotter, syster til ungbonden Oluf 
Hindrichsson, först råkadt [fol.530v] sal. Oluf Jonsson, och gifwit honom een skåhl öhl. Sedan 
hafwer ungbonden Oluf Hindersson och hanss syskonebarn Anders Olufsson i Tossåsen 
gifwit sal. Oluf några koppar öhl och omsider utj dhe sidste kopparna han druckit ähr funnit 
beblandat och gromlat öhl på bottn, hwilket honom haar illa bekommedt. 
 Änkians relation effter sin sal. manss bekännelsse, nembl. sal. Oluf Jonssons hustru i 
Kiänneråsen, h. Gertrud Hansd:r trädde för rätten, klageligen tilkänna gifwandes utj hwad 
olyckeligit tilstånd hennes sal. man haar råkat före utj Hällne giästebudh, att han hafwer 
dagen före, om tijdzdagen oprisslat 3 tunnor kalk, och in til ondzdags middagen något, sedan 
af be:te arbete gått til sin cammerat Erich Andersson i Hällne, som interesserat war i samma 
kalk. Då förmante h. Gertrud honom icke gå til giästebudzgården, dher Erich eij wore hemma, 
uthan skicka een annan tijt. Men Oluf Jonsson war borta den affton, in emot torsdags mårgon 
den 25 maij, då änkian kom in i stugun, uhr uthhusen, der hon om natten legat, och fan så 
Oluf Jonsson liggia på bäncken i stugun, sade hon til honom. Gud nåde migh, nu hafwer du 
emot min förmaningh warit i giästebudzgården, swarade han henne, jagh fick ingen för migh 
at skicka bud effter Erich, den han haar brändt kalk tilhopa med och nödgades gå sielf.  
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 Så sporde hon honom om han feck något dricka, swarade han ja, klockarehustrun hon gaf 
mig något dricka utj een skåhl, och sedan kom ungbonden Oluf Hindersson och Anders 
Olufsson i Tåssåsen uth och gåfwo sigh mehr dricka uthom giärdslegården, efter dhe intet 
fingo honom inn i stugun. Några koppar eller skåhlar gott dricka, och några koppar elackt, 
och det smakade illa. Hade uthseende som tiärulagh och underligh smak, wara något tiockt. 
Bekiännandes sigh hafwa druckit så hoos rijk och fattigh, men aldrigh råkat för sådant öhl. Eij 
mehra den gången om torsdags mårgon för sin hustru bekände, hwar han om natten haar 
tilhållit, uthan hon frågade Oluf, förmåår [fol.531r] du icke gå till qwarn. Gick så tijt. Om 
affton kom han ther ifrån heem, och upstängde ett leed. Om fredags mårgon den 26 begärade 
hustrun han skulle föllia sigh til fäboderne, som aflägse ähr allenast 1/4 mijhl. Han fölgde 
med, at giöra sin hustru så mycket till willies och skyhlde för henne sin swagheet, eij för-
mådde han hwarken föllia boskapen, eij heller hästen, uthan gick med och stödde sigh med 
yxskafftet. På samma dagh begaf Swen Jönsson i Finsåsen sigh til be:te fäbowall med sin 
boskap och bytte så några huus tilhopa och Oluf feck een miölkbod igen. Den ofärdig war 
med taak, hwilke de bägge skulle förfärdiga, och när Oluf haar löfft par rootbarck, fömådde 
han icke mehra. Då tilsporde Swen Oluf, om han har warit i Hällne giästebud och smakat på 
giästebudzöhlet? Hade då Oluf Jonsson swarat, jaa, således hafwer iagh warit tijt, aldrigh 
blifwer iagh någon hälsosam man meer, af den opkastningh han emot torsdagznatten giorde. 
Fredags affton begaf Oluf Jonsson sigh heem åth Kiänneråsen, ledandes med sigh hästen åth 
sonen, som skulle opkiöra trädet, och om löhrdagen skulle hielpa sin son till rätta med kiör-
ningen, förmådde han eij, uthan lembnade alt Gudh i wålld och lade sigh til sänghz och lågh 
till den andra löhrdagen 3 junij, då han afsomnade. 
 Under warande siukdomb war han mycket hetzig och drack mycket, hwilken dryck han 
måst beblanda medh wattn, och som han bekänner, spottat myckin blod på wäggen i sängen. 
Den 2 junij om fredagen, dagen förr han afsombnade, kallade han till sigh vice pastoren he-
derlig och wällärde h:r Hans Draco, att besökia sigh med Herrans högwördiga nattvard, men 
intet giorde annan relation för h:r Hans Draco, än hanss attest lit. C uthwijser, intet något 
omrörde om sin siukdomb, eij heller war wäll:de h:r Hans då kunnogt om denne Hällne 
giästebudhz handel, som passerat blef, sedan han från giästebudet afreste. Om fredags affton 
sedan wörd. H:r Hans reste dher från, haar hustrun tillspordt [fol.531v] sin man Oluf Jonsson. 
Du ähr så swagh, Gudh weet om du kommer till hälssan. Jo, swarade Oluf, hugna digh dher 
wid, icke döör iagh af denne siukdomen. Samma ord han itererade natten emot löhrdagen och 
tröstade henne, wäl komma sigh före. Om löhrdags mårgon, när han kände sigh wara mycket 
swagh, bekände han för sin hustru och sin mågh dragoun Pehr Andersson dahlkarl, begiä-
randes de skulle gifwa sigh tilfredhz, och då först oppenbarade för sin hustru, hafwa fått sin 
dödh utj Hällne giästebudh. Skickade dhe altså till sin granne i Kiänneråsen Lars Christo-
phersson at höra på hanss sidsta bekännelse. Imedlertijdh för sin hustru och mågh bekändt. 
Jagh will icke Oluf i Hällne något ondt, uthan Anders Olufsson i Tåssåsen och han dhe må 
räckna sins emillan, dhet bäst dhe kunna. 
 Änkian h. Gertrud och mågen Pehr dahlkarl frågades, hwarföre sal. Oluf Jonsson icke 
detta procedere bekände för h:r Hans Draco, då han besökte honom med Herrans nattwardh. 
Dhe swarade honom, den sal. mannen bekändt för sigh, eij annat förmeent, änn skulle änn een 
gång upstå af sängen, och eij wille sådant uproor skulle upkomma, effter Hällne folket haar 
honom alt gott bewist, men som han märckte siukdommen taga öfwerhanden, giorde han be:te 
bekännelse för dhem. Frågades änkian, h. Gertrud, om hon mehra hafwer härpå at referera. 
Swarade eij annat, änn Hendrich i Hällne och sonen Oluf Hindersson hafwer sedermehra den 
17 junij utj ländzmans nährwaru tilbudit sigh 5 r.d:r utj förlijkningh, för det hon skulle intet 
alt framföra om öhlet och wara strängh med sigh för rätten. Det hon swarade, eij kunna neder-
läggia sin sal. mans ord, som ländzman Jonas Muur det samma refererar. Fem r.d:r war han 
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dhem förr skylldigh, som afkortades af dhe 5, 2:ne utj caroliner hembar hon, och 2:ne utj 
plåtar så lembnade hon quaar. [fol.532r]  
 Något litet dher effter war änkian till Oluf Hindersson och och begierade til lånss een 
span korn til hösten. Swarade Oluf. Ja kornet skohlen I få, men intet på den condition att I må 
tillrechna migh något för ehr sal. manss dödh. När änkian förnam, att Oluf eij wille wetta af 
det han skulle hafwa gifwit sin man det beblandade dricka, så skickade hon penningarna, dhe 
hon har emottagit, medh sin mågh tilbaka. 
 Witnen förekallades. 
 1. Erich Andersson i Hällne, som hafwer warit sal. Oluf Jonssons stallbroder, at bränna 
kalk tilhopa, till hwilken han hade ährende, och begärdt pigan Karin Nillsdotter skulle gå 
effter Erich till giästebudhzgården, men hon wägrat, och Oluf gått så sielf åstad, berättar på 
sin tjänstepigas wäg:r att när Oluf Jonsson haar kommit från gästebudhzgården in till sin gård 
och begiärdt af pigan som hemma war, een sill, den han bekom, och åth så när den opp, sedan 
begynt hicka. Då pigan bad Oluf gå uth. När han kom uth på gården, dher lade han sigh, och 
då något opkastade, hwilket Pehr dalkarl det samma tilståår hördt af pigan refereras, och 
sedan begaf sigh på hemwägen. 
 2. Swen Jönsson i Fiusåsen, som änkian sigh påberopar, effter aflagdan eed hand å book, 
utj swarandernas närwaro, betygar att den sal. mannen Oluf Jonsson hafwer för sigh på föl-
liande sätt bekändt, att förleden 26 maij om fredags middagen dhe bytte huus i fäbodarne, 
feck Oluf elackt källaretaak på miölkboden. Då skulle Swen hielpa honom löpa barck. Swen 
högg omkull een graan och aflöpfte barcken, men Oluf löpfte allenast rootbarck och icke 
förmådde hugga kull grahnan, uthan satte sigh på een tofwa, sägandes, jagh ähr så illa hållin, 
iagh årckar så litet. Swen sade, hafwer du warit i brölloppzgården, kanskie du ähr öhlkurut? 
 Resp. Ja, jagh war tijt. War du inn j gården sade Swen? Neij, swarade Oluff, [fol.532v] 
intet längre än til plancket, sägandez bröllopzfolket hade een messings kittel uthom gården, 
och de suto kring om honom. Somblige dantzade och somblige språkade, och at klockare-
hustrun gaf sig en liten skåhl öhl, och det war gott. Sedan gåfwo Oluff Hinderson i Hällne och 
Anders Olufsson i Tåssåsen sigh 2 eller 3 gånger dricka utj een liten kopp uthur kittelen, och 
uthj den sidsta koppen, blef han på bottn warse wara tiockt som een tiärulagh och sedan 
hafwer han hafft ondt, och intet tordz oppenbara för sin hustru. Gud weet hwad det war. När 
han gick tädan och kom till Erich i Hällne, begärt af pigan een sill, och när han något dher af 
åth, tyckte han stugun gå kring för sigh, och begaf sig på gården och dher något sleet[?] sigh 
eller opkastade. Sedan han dher lågh een stund gick han sin koos dher ifrån på hemwägen 
med sådan skiähl han kunne förmå. Mehra hade han intet at witna. 
 3. Änkians granne i Kiänneråsen, Lars Christophersson een beskiedelig man som tolfmän 
betyga, effter hwilken dhe skickade bud med een huuskiäringh, Brita Andersdotter, som nu 
håller sigh undan. Hwilken effter aflagdan eed bekände at sal. Oluf Jonsson för sigh desse 
orden uppenbarade, när han til honom kom, iagh ähr rätt swagh, Gudh hielpe migh. Sedan 
sade Oluf till Lars, ja Lars, om Gudh täckes släckia min pijna i dagh, så weet du det berätta, 
att dhe ähre orsaken till min dödh i Hällne. Dhe må räckias sins emillan huru dhe willia. Och 
detta war skedt om löhrdags mårgon den 3 junij, och moot middagen skildes han från denne 
wärlden.  
 4. H. Brita Andersd:r huuskiäringh, tilhållandes i Kiänneråsen, som af änkian åstad wist 
bleff, effter Lars Christophersson omsider framkom, betygandes på sin siähls saligheet det 
hafwa hördt af den sal. mannen Oluf Jonsson sagdt på sitt yttersta till Lars Christophersson 
och änkian. Dher det kommer migh något wid, så må i det witna, at Oluf Hindersson och 
Anders Olufsson ähre orsaken til min dödh. Dhe må tagas sin emillan huru dhe willia.  
 [fol.533r]  
Ungbonden Oluf Hindersson i Hällne, som brudgumme war den 21 maij förestältes, som haf-
wer plägat sal. Oluf Jonsson tillika med sitt syskonebarn Anders Olufsson i Tåssåsen, och 
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frågades hwad han hafwer emot föreskrefne witnen och änkians kiäremåhl at inwända? 
Hwilken särskilt giorde denne relation, at när han såg een karl stå uthom hagan, gick han 
tillika med Anders och gaf sal. Oluf een skåhl eller 2 dricka, tagandes uhr kittelen, dher dhe 
andra giäster drucko aff uthom gården. Dhe Oluf allena utdrack. Inga witnen föregifwer Oluf 
Hindersson det påsedt, mehra än Anders Olufsson. Imedlertijd dhe drucko hafwer sal. Oluf 
begärt toback fram, swarade Oluf Hindersson eij hafwa. Då sal. Oluf optogh sitt tobackzhorn, 
hwar utj intet war, som Oluf Hindersson berättar, allenast litet grofft tobak, som han slogh på 
sin och Anders hand, det dhe bortblåste. Togh så Anders opp ett flass eller tobackzblad uthur 
böxesäcken, och frågade Oluf om han will tugga. Swarade sal. Oluf, både plägar iagh giöra. 
Om han fick tobaket eller intet, weet ungbonden intet. Uthan när Oluf Jonsson haar öhlet 
utdruckit, fan han tobackzflaket på botten i koppen, det han uthslogh på marcken. (Men 
änkian berättar sin sal. man aldrig plägar tugga toback.) Gick så åter och togh mehra öhl i 
koppen och feck åth sal Oluf, men icke säger sig minnas om han drack honom till eller eij. 
Begiärde så omsider Oluf Hindersson tobackzhorn af sin syster Kerstin Hindrichsd:r. Det han 
bekom, sägandes skulle gifwa Oluf Jonsson. Då Kerstin swarat, gif honom heller öhl, än iag 
wil mista tobaket. Togh så Oluf Hinderson wid pass een god snus på sin hand, och ärnade 
gifwa Oluf, men om det blåste bort eller kom i koppen, bekänner Oluf Hindersson sielf eij 
förwist kan wetta. Mehra säger Oluf Hindersson eij afwetta, uthan tobackzhuset feck han åth 
sin syster igen. Inga witnen wore dher hoos, som detta åsågo, uthan som han sielf bekänner.  
 [fol.533v]  
Frågades Oluf Hindersson huruledes och på hwad sätt han kom till Kiänneråsen före och 
medan wörd. h:r Hans Draco berättade sal. Oluf Jonsson med Herrans högwördiga nattward? 
Han swarade, då sal. Olufz mågh, Pehr Andersson dahlkarl gick effter h:r Hans, war han in på 
gården i Hällne och kungiorde Oluf Hindersson tijt sigh begifwa, det han giorde, och frågade 
sal. Oluf förr änn h:r Hans tijt kom, huru ähr det, med det sqwaller som gåår i bygden, håller I 
mig före at I hafwa fått eder siukdomb dher aff? Neij, bekänner Oluf Hindersson sal. Oluf 
Jonsson hafwer swarat, men hustrun fast påståår hennes sal. manss ord så wara: I må räckia 
eder emillom det bäst i kunnen. Mågen Pehr dahlkarl frågades hwarför han eij detta rychte 
förr uppenbarade medan h:r Hans dher war? Han swarade, medan han gick från Hällne till 
Fastgården haar h:r Hans rest förbij, at Pehr dahlkarl eij råkade h:r Hans förr det war half 
skrifftadt, meente altså Pehr dahlkarl wara bestält och förlickte, effter Oluf Hindersson war 
ther, men ingen för prästen detta uppenbarade, och h:r Hans nekar till detta ryckte, då den 
tijden af wettat, hade han fuller wederböranderne sådant förehållit, uthan först Pehr dahlkarl 
på hemwägen bekände för h:r Hans, hwar på h:r Hans Draco swarar med sin attest, lit. C. 
 Elliest oppå tilfrågan swarar änkian eij annat förstådt än mågen Pehr dahlkarl skulle detta 
i wägen oppenbaradt för h:r Hans och sådant wore honom förr kunnogt, men dhe omfors i 
wägen och lijtade så på hwarandra. Hon föregifwer och bedit h:r Hans töfwa effter mehra 
folk, och förstod dher med sin mågh, då h:r Hans swarat, här ähr folk nogh. Ingen sedan 
tiltalte Oluf Hindersson, hwarcken om ett eller annat, allenast h:r Hans Draco tackade honom 
för senast. [fol.534r]  
 Oppå tillfrågan tilstodh Oluf Hindersson sigh hafwa förähradt och bewilliat änkian h. 
Gertrud 5 r.d:r i förlijkningh för det hon icke skulle för rätten klaga på sig för mycket af detta 
bygdesqvallret, som Oluf Hindersson håller före, dhe penningar han uthgaf, har änkian resti-
tuerat. Änkian h. Gertrud berättade warit esomofftast af åthskillige beswärat som effterhördt 
hafwa, hwad hon skulle hafwa i meningen, men hon stadigt hållit sigh effter sin sal. manss 
bekännelse. Oluf Hindersson yterligare frågades hwad för slagh han hade i dricka som han gaf 
Oluf och hade uthseende som tiärulagh? Han nekar eij annat hafft änn klart öhl som dhe andra 
drucko, och dher något snustoback skulle af händelse kommit tijt, ähr honom owitterligit, och 
eij kunno döö dher aff. 
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 Den andra persohn, Anders Olufsson i Tåssåsen, som tillika med Oluf Hindersson hafwer 
gifwit sal. Oluf Jonsson dricka, förestältes och alfwarligen förmahntes bekänna hwad för slags 
dricka dhe honom gifwit? Han sade, gifwit honom hwar sin kopp eller 3 högst dricka, uhr 
kittelen. Koppen innehållandes een tint eller 1/4 kanna. Sedan hade Oluf begärdt toback. Då 
Anders upkom med ett tobackzblad och feck sal. Oluf. När Oluf hafwer druckit lågh be:te 
tobackzblad på bottn, som Anders sielf bekänner, och ingen war dher hoos, mehr änn Oluf 
Hindriksson och han. Frågades Anders Olufsson om mehra passerades utj hanss och Oluf 
Hinderssons närwaro? Swarade han neij, allenast Anders först drack sal. Oluf till af samma 
kopp, men den eij uthdrack, uthan allenast smakade, effter han feck dricka nogh inn i stugun. 
Mehra drack Anders intet, uthan Oluf skänckte inn utj dhe andra kopparna och gaf sal. Oluff. 
Eij heller på tilfrågan kan minnas, om Oluf Hinderson drack med eller eij. [fol.534v] 
 Omsider bekände Anders Olufsson att när sal. Oluf drack uth den sidsta koppen, war 
något gromlott utj på botten, och såg uth som snustobak, men medan han handterade koppen, 
war icke något toback dher uthj, och ingen befattade sigh med koppen, änn Oluf Hindersson 
och han. Tobackzhuset bekänner Anders eij sedt, uthan hördt Oluf Hindersson sagdt för sigh, 
låtit på sin hand een suup aff sin systers tobackzhuus, om han häfde något i koppen eller eij, 
sågh Anders inte. 
 Oluf Hindersson i Hällne inkallades åther och stältes till mundteligit conference med 
Anders Olufsson, hwilken föregaf att Anders haar gått effter 2:ne koppar, hwar till Anders 
säger eij så grant minnas. Inga witnen willia dhe framdraga, oansedt folket suto på marcken 
kringh om öhlkittelen, men intet willia dhem uppenbara, att saken dess liusligare kunna fram-
komma. Anders bekänner allenast Oluf druckit 3 koppar, men Oluf Hindersson föregifwer sal. 
Oluf fått 5 koppar. 
 Änkian angaf Pehr Erichsson i Tossbacken något förnummit, glunckas af, hördt af sin 
dotter, sedt det Oluf Hindersson hafft ett snustobackzhorn i handen, til hwad han det brukat, 
weet dottren bäst sielf berätta, och dhe andra som hon känner opsäga.  
 Märit Persdotter om sine 18 åhr betygar att Oluf Hinderson i Hällne hade ett litet tobackz-
horn utj näfwen, och slogh på sin handh. Dher af han något togh i näsabororne och det öfrige 
blåste bort, hafwandes koppen i andra handen. Om dher i något kom eller eij, weet hon icke, 
men hon sågh icke att Anders Olufsson hade något toback. Desse angaf Märit, nembl. [fol.535r] 
 Carl Andersson i Miähla berättar som det förrige, att Oluf Hindersson handterade to-
backzhuset, och icke Anders, och kan eij annat förstå änn Oluf haar spilt tobaket aff handen 
och kan hända kommit i koppen. Desslijkest att han och dher aff bekom een snuss. Det 
samma Oluf Thomsson i Åsen betygar, at Oluf Hindersson hade een snus på handen och 
koppen i den andra. Om snustobaket kom i koppen eller eij kan han eij förwist wetta.  
 Dragounerne Jöns Jonsson i Norgården och Jon Jonsson, förr detta ryttare, (hwilka hafwa 
kommit obudne till Hällne giästebud, Jöns hade ährende effter en sadel han återtogh, och Joen 
kom elliest tijt, ehuruwähl dhe icke klaga, uthan nu betacka) berätta, att dhe drucko dher 
något uthj hastigheet den lilla stunden dhe dher woro, men straxt samma afton och hela dagen 
effter bekommo dhem illa, så at dhe mycket dher aff opkastade framför dhe andra giästerna 
som budne woro. Dhe föregifwa hafwa druckit mehra een annan tijd på andra ställen och 
starckare öhl, men dhe bekänna aldrig kändt makan som förordsakas een sådan opkastningh. 
 H:r capitein wälb. Carl Rutencrantz, förmedelst sin attest och swahr lit. D, af dato 
Hofwermoo den 26 julij, föregifwer 2:ne dragouner hafwa förhördt och befunnitz heel o-
sanningh, hwilka inga andra dher obudne warit, än föreskrefne, och i det öfrige skiuter saken 
från sigh, som attesten förmähler. 
 Oluf Hindersson i Hällne frågades änn yterligare om han haar förstådt eller sedt sitt 
syskonebarn Anders Olufson i Tåssåsen och Myskie sochn hafft något snustoback mehra än 
detta tobackzblad han framhafdt på sal. Oluf Jonssons begiär? Hwar til han nekar och frij-
kallar Anders derföre, men huru det kom i koppen, anten [fol.535v] genom Anders eller sal. 
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Olufz förwållande, weet ingenteera berätta, uthan Anders tilståår allenast inslagit dhe 2:ne 
förste kopparna uthur kittelen som folket suto omkring och drucko, effter Oluf Hinderssons 
befallningh, som wärden war och rådde gifwa hwem honom hade täcktz. Mehra hafwer Oluf 
Hindersson, Anders Olufsson eij at förwita som sworne witnen effter sal. Oluf Jonssons ord 
betygadt, att dhe bägge skulle sins emillan räckia, hwilken wållande warit till detta be-
blandade dricka. 
  
Detta ährendet lades til nämbdens öfwerwägande och noga betänckiande, och emedan som 
först befinnes at änkian h:u Gertrud Hansd:r håller sigh stadigt wid sin sal. manss sidsta or[d] 
som witnen Swen Jonsson i Fiusåsen och Lars Christophersson i Kiänneråsen, med mehra 
som ransackningen innehåller, betyga, uthj Hällne wara orsaken til hanss död, och hemskiuter 
saken under Gudh och lofl. rättens domb. Sedan att Oluf Hindersson sigh eij unddraga kan 
tilbudit dhe 5 r.d:r uthj förlijkningh, att änkian så hårdt för rätten dherpå eij urgera skulle, som 
dock restituerade ähre. 3:tio) Ingen annan haft om händer tobackzhornet än Oluf Hindersson, 
som han sielf bekänner, och på bottn i koppen ähr syndtz tiockt och gromlat, som Olufz 
syskonebarn Anders Olufsson betygar, hwar af sal. Oluf Jonsson samma affton haar opkastat 
och befunnit sigh obeqwemb från ondzdags affton den 24 maij till löhrdagen. Jembwäl sedan 
han måste läggia sigh til sängz intil annorlöhrdagen den 3 junij han afsomnade. 4:to) War det 
tijd på låta giästerna fahra om ondzdags affton, sedan han haar plägat dhem från söndagen, 
och rättat sigh effter Kongl. Maij:ttz publicerade förordningh, hade denne oredan eij händt. 
5:to) Dhe 2:ne dragouner som obudne kommo, oansedt dhe eij klaga, annorlunda sigh be-
funno effter det öhl dhee drucko, obeqwemme än annorstädes, framför dhe budne [fol.536r] 
giästerne. 6) Hafwer Oluf Hindersson eij druckit kopp om kopp med sal. Oluf Jonsson, uthom 
honom allena plägat. 7:ma) Inga witnen will framdraga som det åsågo, ehuruwäl folket suto 
kringh om kittelen uthom gården. Eij heller fullkombligen bekänna will huru myckin snus han 
i koppen för honom slagit, eller något annat slagh utj bracht, uthan föregifwer eij förwist kan 
wetta, om dheri något kom eller eij. Hwarföre för ofwantalde skiähl skulld kan denne ringa 
rätten Oluf Hindersson eij för dödzstraffet befrija, effter det 15 cap. Höghmåhlsbalken 
landslagen § 1. 
 Angående Anders Olufssons i Tåssåsen saak, som hafwer stått hoos sal. Oluf Jonsson och 
inskänckt dhe 2:ne första kopparna, ingen oreenligheet dher utj funnetz, eij heller Anders hafft 
något snustoback hoos sigh, allenast ett stycke blad, som Oluf Jonsson feck, och omsider 
funnitz igen i koppen. Ingen weet huru det i dricka ikom, eij heller något skadeligit kunne 
dheraf förordsakas, och elliest tager Oluf Hindersson honom sielf nu frij, intet mehra uth-
rättadt, änn gått effter begieran och slagit i 2:ne koppar. Eij heller någon förlijkning haar 
uthbudit, kan denne rätten honom Anders Olufsson eij med något straff beläggia, uthan så 
wida befrijes, in till dess krafftigare skiähl honom öfwertyges. 
 Doch anhåller Oluf Hindersson ödmiukeligast hoos höga öfverheten om nåder och 
lindringh på straffet, att om möijeligit wore för sitt brott kunna allernådigast med penningar 
effterlåtas erläggia. Detta med det öfrige, hemställes underdåhn-ödmiukeligast under den 
höglofl. Kongl. håffrättens höghwijse resolution och widare omdöhme. 
 Men hwad widkommer Hindrich Jönsson i Hällne haar giästebudet mäst heela weckan 
hållit emot Kongl. Maij:ttz publicerade förordningh, hwar aff stort oskick och owäsende ähr 
förordsakadt af ungt [fol.536v] folk, missbrukadt Gudz låån, och, salva venia, på offta berörde 
onszdagz affton, en hästlort ähr wordin kastat i öhlkittelen, hwar af slagsmåhl ibland någon 
opkommit. Sedan een hööladu för Hällnegrannen af några drängiar wordin lyftat af knut-
stenarne på sne, hwilka nu alle eij tilstedes ähre, som opskiutes til laga tingh at ransakas och 
afhielpa. 

Ting 12 oktober 1671 
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Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalen Gävleborgs län, vol. E XI e:3152, fol. 538r–543r  (16r–21r), RA. 
 
Anno 1671 den 12 octobris höltz laga tingh med allmogen aff Owijkens giälldh, närwarandes 
cronones befallningsman wälb:de Daniel Bertillsson och dhe tolf edsworne aff nämbden. 
 Oluf Persson i Nächstad, Jöns Andersson i Backe, 
 Erich Torguthsson i Sanne, Pehr Olufsson i Backe, 
 Anders Månsson i Fäste, Swen Larsson i Hwatkiom, 
 Anders Michelsson i Östnåhr, Pehr Jonsson i Wästnåhr, 
 Jöns Jönsson i Mattnähs, Swen Persson i Äggien, 
 Jöns Nilsson i Swidie,  Oluf Jonsson i Bothåsen. 
 
Samptelige allmogen i gemeen tilfrågades, om hanss Maij:ttz wår allernådigste Konungs 
uthgångne placat om barnemordet 2 gånger om åhret ähr dhem föreläsit på rum och ställe som 
wederböhr, hwilket dhe eenhälleligen bekände så skedt wara. 
 
Kongl. Maij:ttz wår allernådigste Konungs placat angående tobackzhandelen af den 29 no-
vembris 1670 ähr och publicerat wordin.  
 
Effter höglofl. Kongl. cammar collegij resolution, de dato 30 julij 1670, 14 punct, hafwer in-
spectoren Andreas Lenæsius på [fol.538v] sin underhafwande tullnähr, Hendrich Gram den 23 
febr. 1671 giordt observation på 14 d:r 1 öre s.m:t at betahla, för det han aff Christopher Skott 
ringa tull tagit effter den andra columnen utj siötullens taxa, och bordt gå effter den tridie 
columnen. Derföre differerar 14 d:r 1 öre s.m:t på uthgående poster 63 t:r korn, 3 t:r ärter och 
2 t:r mallt. Hwarföre kan rätten eij från Kongl. bookstaff och taxa gå, uthan Christopher Skott 
kännes förplichtadt be:te resterande tull uthan widare opskoff betahla, effter missreckningh 
och förseende för tullnähren eij kan för betahlning recknas, helst medan tullnähren be:te pen-
ningar till inspectoren fullgiordt hafwer. Item för anwände expenser inalles 4 d:r s.m:t skall 
Skotten till tullnähren betahla. 
 
Wäll:de h:r Elias Oldberg låter första gången opbiuda Bothååsgården, den han för 90 r.d:r 
kiöpt hafwer af actuarien och registratoren i Kongl. cantzlie, wäll:tt Pehr Iffwarsson. 
 
Soldaten Erich Olufsson i Giärde tilståår sigh hafwa hafft lägersmåhl med Karin Jönsd:r i 
Joxåsen och aflat tilhopa barn, hwilket föddes förledin Erichsmässo tijdh, och emedan dhem 
emillan intet ächtenskap ähr uthlåfwadt, dy saakfältes Erich effter 3 cap. Gifft. L.L. till 40 
marker s.m:t och Karin effter Kongl. håffrättens resolution 20 marker s.m:t. 
 
Ländhzman Jacob Hansson läth opbiuda Sahlomsgården 2 t:d, första gången, den han kiöpt 
hafwer af Erich Erichsson i Sahlom och hans son Torguth, men broderson Erich Olufsson 
tilbiuder sigh penningarna Jacob Hansson restituera. 
 R:tio: Dher Torgut Erichsson i Sahlom till torsdagh för midfasto sundagh eij erlägger till 
Jacob Hansson dhe penningar han hahr opburit, då ähr Erich Olufsson effterlåtit det samma 
fullgiöra effter 4 och 6 cap Jord.b. L.L. 
 
Måns Jönsson i Nächstad insinuerade i rätten Ramborgh Olufzdotters i Sahlom testamente, 
som klandras af brodren Erich Olufsson, hwar öfwer resolverades, att [fol.539r] Måns Jönsson 
niuter hwar tridie penningh hon effter sigh hade i löösöhrer, förmedelst 19 cap. Ärfd.b. St.l. 
och dhe öfrige effter mätismanna ordom anlägges till Måns Jönssons betahlningh för hans 
hafde beswär och anwände begrafningsomkostnad. Dher sedan något öfwerskiutes, gånge 
arfwingerna till skiftes. 
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Joen Bengtsson i Grubbe kärade till soldaten Nils Jonsson som odelsman ähr till Grubbe, 
anten få sine uthlagde penningar igen, eller bekomma fastebreff. Nämbden afsade sin mehn-
ingh, dher soldaten Nils Jonsson eij innan torsdagh för midfastodagh 1672 inlöser Grubbe-
gården af Joen Bengtsson, och det effter 18 cap. jord. b. L.L. medan han uthländsk warit, för 
så många penningar Jon Bengtsson erlagdt. Hwar och icke, så behåller Jon Bengtsson gården, 
som i handom hafwer. 
 
Pehr Biörsson i Österhallen opbiuder gården ibid. han kiöpt af Pehr Jonsson i Biörnsgården, 
förste gången. 
 
Capitein walb. Carl Rutencrantz opbiuder Hofwermoogården tridie gången, den han kiöpt för 
60 r.d:r. 
 
Wäll:de h:r Werner Klaungdius opbiuder Fuhnäsgården tridie gången. Men Anders Nilson 
föregifwer hans son i Norrige wil be:te gård inlösa, hwilket innan laga tijdh skee böhr. 
 
Fendrichen Christopher Mårtensson klagade, att capitein Anders Harder hafwer hanss hustru 
på kyrckiowägen trjdie dagh påska skält för hora. Dher til capitein nekar, uthan sielf begie-
rade dilation til näste laga tingh at skaffa witnen tilstädes. 
 
Jacob Keelsson i Böhle kärade til sine swågrar Lars och Pehr Gulichs sönner i Hofwermoo 
effter sin sal. hustrus arf i löst och fast effter hennes sal. föräldrar, hwar öfwer resolverades, 
att Pehr och Lars Gulichhz sönner skola förplichtade wara att tilställa Jacob Keelsson i Böhle 
på sin hustrus wäg:r een [fol.539v] systerpart i Hoofwermoogården uthj löst och fast, nembl. 
een halfpart emot brodren, och dhe sedan arfwe tridieparten uthj löösöhrer i Böhle igen effter 
systren, när Jacob effter lagh sin bästa sängh, häst och sadel undantagit hafwer.  
 
Oluf Persson i Landsom tilståår sigh hafwa hafft lägersmåhl med Brita Påhlsd:r i Rijse och 
Sunne sochn, och aflat tilhopa barn, hwilket föddes i förleden Erichsmesso tijdh. Ächtenskap 
bekänner Oluf fuller wara låfwat sedan gerningen war giord, men fadren dher til nekat. Och 
medan han intet will ächta henne, dy saakfältes Oluf Persson effter 3 cap. Gifft. b. L.L. til 40 
marker s.m:t och kohnan 20 marker s.m:t effter Kongl. håffrättens resolution. 
 
Göhle Olufzdotter i Häggen angafz af cronones ländzman Joen Muur att Påhl Tohlsson haf-
wer hafft lägersmåhl med henne, men nu bortrymbder ähr. Icke heller kohnan tilstädes. Dy 
opskiötz til näste laga tingh.  
 
Kyrckioherdens sal. h:r Adams änkia i Undersåker, h:u Märit Jonssdotter, genom sin son 
caplahn, h:r Werner Adamsson klagade, att för 2 åhr sedan h. Märit gick i sitt herberge, och 
hade ährende uthj sitt skrin. Kom straxt effter legopigan, Anna Jonsd:r, födder i Trappnähs, 
som stälte sigh baak om henne och sågh i be:te skrin, dher lågo några penningepungar. Blef h. 
Märit häppin, sägandes till Anna, hwad giör du här. Omsider wiste h. Märit henne, den 
pungen hörer det barnet till, och den andre den till. Men hösten dher effter saknade h. Märit 
penningarna uthj be:te skrijn, 55 specie r.d:r af hennes egna penningar, men pungarna lågo i 
behåld, och 2:ne halfwa r.d:r woro lembnade på kistlåcket, och medan änkian h. Märit haar 
warit till h:r Werners barns graföhl Olufzmessa tijdh, hafwer denne Anna och Hans Persson, 
som hemma wore, brukat detta tilfälle och penningarna [fol.540r] från henne afhändt. Men 
Hans Persson är nu förrester til Norrige. Till detta nekar aldeles Anna Jonsdotter. Öfwer 
samma piga klagade och mågen Christopher Anderson Skått, at medan han tilhölt hoos sin 
swärmoder, ähr honom om een storböndagh, medan folket wore i kyrckian, afhändt genom 
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stugufönstret, band, floor och knyttningh, och hafwer så småningom effterspordt, hafwa 
försåldt sådane pertzedlar, dhe nu han eij haar för handen.  
 Per Persson i Böhle, dher Anna Jonsdotter tient hafwer, betygar det samma, hafwa stulit 
något mallt från huusbonden, men Anna Jonsd:r säger, at hanss syster och moder det för-
öfwadt hafwa. Desse skohla comparera å näste laga tingh, då parterna böhra komma samptl. 
tilstädes med sine skiähl. 
 
Erich Olufsson i Sahlom klagade, at han ähr olagligen pantat af Oluf Persson och Oluf Jons-
son i Nächstad, förmedelst capitein Harders pantzedels uthwärkande aff landskrifwaren Lars 
Jonsson Roshemio, som då haar warit i befallningsmans ställe. Men Erich Olufsson nekar till 
ingen penningh wara skyldig Anders Persson Kempe, uthan Torgut Erichsson.  
 R:des, att Erich Olufsson tager sin pant igen obehindrat, och capitein sökie sinn mann, 
Anders Persson det bäst han gitter. 
 
Hans Hansson i Billstad och Christopher Swänsson skräddare insinuerade sine panteskriffter 
af datis 1660, utgifne af Essbiörn Mårtensson i Billsta, som intet lagbudne finnas. Och 
emedan capitein Anders Harder, som gården nu åboor i Billsta, den lagligen sigh tilhandlat af 
sal. mest:r Johan Vibonij änkia och bekommit dher å fastebref, sedan han lagbudin och 
lagståndin blef, intet på panterna lagligen utj rättan tijd klandrat, dy kan rätten kiärandernas 
saak eij optaga, medan dhe sielfwa sin [fol.340v] rätt försutit hafwa, och capitein haar emedler 
tijdh dher å fastebreff nådt. 
 
Såsom Erich Andersson i Side å sin swaärfaders, Oluf Biörses wäg:r hafwer effter hanss 
excell:tz höghwälborne h:r gouverneurens resolution af dato Swegh 5 aprilis 1665 inlöst och 
betalt 2:ne åhrs ödes uthlagor, hwar på han har undfått befallningsmans, wälb:de Daniel 
Bertilssons qvittantz af den 12 septemb. 1667 och Erich Grott stedze warit hemma och 
tolfman sutit, medan ödeshemmanen ähre på tinget opbudne, icke förr klandrat. Hwarföre 
erkänner rätten det skiähligt at Oluf Biörson i Sijde besitter och behåller hemmanet effter 
hanss excell:tz höghwälborne h:r gouverneurens resolution och det roligen possiderar, medan 
han haar ödesuthlagorna betalt och gården til odel inlöst. 
 
Sal. Jöran Anderssons samptl. arfwingar i Landsom skola effter det 15 cap. i Ärfd. b. medan 
dhe eij sämbias, förplichtade wara, med swornom eede bära tilbaka det dhe på förre 2:ne 
byten undfått, och skal tilnembnas effter begieran 6 gode män å hwartera sidan, tijt sigh 
begifwa och på bästa sättet jäncka parterna emillan, som dhe för rätten kunne med eed erhålla. 
 
Såsom tolfmän hafwa med Joen Perssons fader i Skede slutit reckning, att capitein Anders 
Harder skulle bekomma een r.d:r. Men då skall Joen Perssons sängekläder, som ryttaren här 
till brukat, restitueras, och war[e] parterna dher med åthskillde. 
 
Gertru och Göhle Erichsdotters utgifne testamentzskrifft til Pehr Andersson i Ångron opbödz 
första gången för nästom fränder och slächt.  
 
Keel Swänssons i Kiänneråsen antagne testamente af Erich Andersson Koop och hans hustru 
Märita Carlsdotter opbödz, första gången.  [fol.541r]  
 
Anders Nillsson i Tåssåsen opbiuder sigh, nästom slächt och förwandter till syytnings, första 
gången. 
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Joen Jonsson Bärgh insinuerade i rätten een oprättadt förlijkningsskrifft med odelsmännerne 
til Östnåhr gården, Oluf Jonsson i Nächstad til halfwa gården och Oluf Persson ibid. på dhe 
andras wäg:r fullmechtigh, hwilken för rätten uthj dheras närwaro publicerades, bekännandes 
å både sidor hafwa frijwilligt denne förlijkning giordt, att Joen Jonsson skall erläggia 50 r.d:r 
och afkorta hwad förr skall wara betalt. Hwarföre confirmerades aff rätten be:te förlijkningh 
uthj alle sine clausulis här effter oryggeligh blifwa, med laga straff tilgiörandes, om här på 
widare af någon urgeras och klandras. 

 
 
1672 (Protokoll saknas) 
 
 
Ting 23 oktober 1673 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalen arkiv, (Gävleborgs län), vol. E XI e: 3155, fol. 703r – 708r, RA. 
 
Anno 1673 den 23 octobris höltz laga tingh i Owijkens giäldh, med allmogen dher samme-
städes. Närwarandes cronones befallningsman wäl:de Daniel Bertilsson och dhe tolf edsworne 
nämbdemän. 
 Jöns Andersson i Backen,  Oluf Persson i Nächstad,  
 Jöns Jonsson i Mattnäs, Erich Torgutsson i Sanne, 
 Jöns Nilsson i Swidie,  Måns Erichsson i Sölfbacken, 
 Hans Månsson i Fäste,  Pehr Jonsson i Wästnåhr, 
 Swen Larsson i Hwathiom, Swen Persson i Häggien, 
 Anders Michelsson i Östnår, Bengt Thomæson i Bohlåsen. 
 
1. Capitein Andreas Harder klagade at Måns Jönson i Nächsta hafwer tilfogat sigh åth-
skillige injurier. Måns Jönsson dher emot och klageligen angifwer det capitein Harder hafwer 
och öfwerfallit sigh. Men efftersom bägge parterna tilstå, ingen hafwer den andra lagligen 
citerat. Eij heller witnen ähre tilstädes. Dy opskiötz detta ährendet til näste laga tingh, med 
alfwahrlig förmahningh til bägge parterna, at ingen imedlertijdh den andra injuriera och 
oförrätta, widh laga straff tilgiörandes.  
 
2. Allmogen i Owijkens pastorat, som tilförne å laga tingh ähre alffwahrligen förmante byg-
gia sina [fol.703v] wägar, så wäl genom heela tingelaget, jembwäl neder til färghsundet, som 
dheras tildeelte wägh i Räfsund emillan Giällöö sundet och Grimnäs. Sammaledes Hackåås 
boerne för den wägh dhe äga på Jemptskogen och genom Hackåhs sochn ähr heel odugeligh, 
men sådant eij effterkommit. Altså opå Kongl. Maij:ttz nådige behagh och effter Sweriges 
lagh 3 cap. Bygg. b. L.L. saakfältes Owijkzboerne, Myskie och Hackåås socknar till 40 m:k 
s.m:t hwartera. Dher ifall dhe wägen eij hafwa bygdt innan nästkommande sommar, så skola 
dhe plichta hwar för sigh 3 m:k s.m:t öfwer heela tingelaget.  
 
3. Ländzman Jacob Hansson, Oluf Persson i Nächsta, Erich Torgutsson i Sanne, Hans 
Månsson i Fäste och Anders Michelson i Östnår, som eij hafwa fulfölgdt den execution at 
utfordra den korntunna af Hackåås och Nääs socknar som Frössööboerne 1659 skulle utbe-
komma i brandstod effter landsens 24 doom och sambtyckio, men sådant eij effterkommit, 
saakfältes desse derföre, för tresko til hwar sine 3 m:k s.m:t hwartera effter 33 cap. Ting. b. 
Belöper 15 m:k s.m:t och Hackåsboerne erkännes förplichtade be:te korntunna af hwar röök 
uthan wjdare geensäijelse erläggia.  
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4. Leutnampten Magnus Brummer angaf effterskrefne som hafwa rymbdt ifrån compagnie 
til Norrige, och nu kombne tilbaka i landet igen, effter Kongl. Maij:ttz utgifne placat:  
 1.) Pehr Olufsson i Östnår skrifteligen sigh förklarar wara fixerat af Anders Persson 
Kempe, som accorderade med sigh, skulle blifwit hanss [fol.704r] handtlangare. Och såsom 
skottet stodh på Kämpens gårdh, och hans lagsmän at utgiöra soldat, den han i hastigheet eij 
feck, så lät Kämpen honom owitterligen inskrifwa i rullan, nödgades han rymma ifrån com-
pagniet i Bräcke sochn, när dhe uth marschera skohla. Bekänner sig opburit 15 r.d:r, dhe han 
tilbaka haar lefwererat til Frössööbönderne, Steen i Michelsgårdh och Kämpens hemman etc. 
Men åhret effter måste ändå leija een karl för sit eget hemman, hwilket han alt sedan brukat 
hafwer, af 5 tunnelandh. 
 2.) Halfwar Persson i Rogstad, uthnämbd a:o 1659 af hanss excell:tz rijkzrådet, höghwäl-
borne h:r Claës Stiernskiöld, bekänner sigh fuller rymbdt, effter han blef uttagin för ett annat 
hemman, föregifwandes sigh hafwa i stället legdt Jonas Backæus, som nu ähr fendrich blifwin 
under major Sabbelz[?] compagnie. Denne ähr bonde och brukar sitt fadhers hemman af 3 ¼ 
tunl:d. 
 3.) Pehr Nilsson 55 åhr gammal, uthnämbd a:o 1659 af hanss excell:tz rijkzrådet h:r Claës 
Stiernskiöldh, och straxt effter rymbdt til Norrige. Ähr een huusman, och brukar ingen jord. 
Bekänner sigh några penningar opburit hafwa, deels än innestå hoos böndren i rotan, men 
rothan hafwa ingen karl i stället skaffat.  
 4.) Erich Andersson i Kiänderåsen, 55 åhr, bekänner sigh och wara a:o 1659 af hans 
excell:tz Stiernskiöldh uthnämbd, men sedan rymbd til Norrige. Om denne wittnade tolfmän, 
warit 4 åhr ett syytnings hiohn, och ähr een gråhårig man. Hafwer ingen soldat för sigh legdt, 
uthan brukat sit hemman i 9 åhrs tijdh, som ähr 2 ½ tunlandh.  
 5.) Anders Erichsson, een huusman, bekänner sigh [fol.704v] fuller hafwa rymbdt, men 
legdt een karl i stället, som haar utgåt til soldat. Det nämbden bewitnade, och nu, nolens 
volens, måst ställa sigh under compagniet igen. Begärandes få slippa dher ifrån.  
 Desse förbemelte persohner, underdåhn-ödmiukeligast bidia om demission, aldenstundh 
dhe nu för tijden ähre bönder och bruka hemman och 2:ne af dhem hafwa legdt karl i stället 
för sigh, hwilken dheras begäran remitteras i all ödmiukheet til hanss excell:tz generalleut-
namptens och gouverneurens högwälborne h:r Carl Sparres nådige disposition. 
 
5. Fältwebelen Claës Enegreen angifwer det Erich Andersson Koop hafwer sagdt, då 
dragoun Erich Jacobson månde begära hanss bössa på mötet. Jagh ähr fuller mehr rädd om 
min fogelbössa, än lähna den utj een sådan hundhoop. Dher til Erich Andersson nekar. Dy 
framhades witnen. Pehr Andersson dragoun, hwilken effter aflagd eed witnade, at då han gick 
effter Erich Jacobsson som war hoos Erich Andersson, at begiära bössan til lånss, hafwer 
Erich sagdt, wid det han lät opp stugudörren. Jag är fuller rädder om min fogelbössa, än låhna 
den uth een sådan hundhoop. Drengen Pehr Andersson witnade effter aflagd eedh, at Erich 
Andersson hafwer för sigh beklagat, när han feck wetta at fältwebelen war ond på sigh, och 
sagdt, Gudh weet hwadh det kom för migh, att iagh skulle säija desse orden, at lähna min 
bössa åth sådan hundhoop. Och såsom Erich Andersson ähr öfwertygat af sworne witnen, eij 
heller omsider undfalla kunde sigh sådane ord hafwa sagdt, hwarföre saakfältes han effter 20 
cap. Ting. b. L.L. til 40 m:k s.m:t.     [fol.705r]  
 
6. Änkian h. Karin Jonssdotter med sina sönner Joen och Oluf Swenss sönner j Swenssåsen 
kiärade til dragoun Gunnar Jönsson få tilträda sitt odelshemman, som han i 3 åhrs tijdh land-
bowijs brukat hafwer. Gunnar föregifwer fuller hafwa dher på hemmanet något bygdt och 
betalt til ländzman Jon Muur 10 r.d:r såsom och tilstält änkian een tunna korn och födt een 
koo åhrligen. Men såsom h. Karin will helre gifwa sigh til sythningz under sina egna sönner, 
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hwarföre erkänner rätten skiähligt, at änkian ähr effter Sweriges lagh 31 cap. Jord. b. be-
rättigat at tilträda sitt hemman, och sedan blifwa under sina barnss skiötzel, och dher hoos 
förplichtat erläggia til Gunnar Jönsson hanss inlagde penningar i hemmanet 10 r.d:r. Men 
hwad hanss prætension angåår om öfwerbyggnaden, remitteras til gode mänss ransakan och 
skiährskådan, hwad han ähr berättigat ähr, dock effter mätismanna ordom.  
 
7. Keel Swenssons i Kiänderåsen syytningsbref, opbödz tridie gången. 
 
8. Joen Jonssons hemman i Wästerbacken opbödz tridie gången, kiöpt af rätta odels-
männerna. 
 
9. Pehr Biörsson i Österhallen opbiuder sitt hemman, tridie gången, för 50 r.d:r kiöpt. 
 
10. Anders Nilssons i Tåssåsen syytningsskrifft opbiudes tridie gången.  
 
11. Swen Olufsons hemman i Borgen opbiudes, andra gången.  
 

12. Joen Arfwedsons syytningsskrifft i Opåsen opbiudes, första gången.   [fol.705v]  
 
13. H:r Elias Oldbergz hemman i Bootåsen opbödz, tridie gången. 
 
14. Gussorm Keelsson i Hofwermoo opbiuder sit hemman, förste gången, kiöpt af rätta 
bördemännerna. 
 
15. Anders Carlssons halfwa hemman opbödz, tridie gången.  
 
16. Pehr Anderssons syytningsskrifft i Mattnäs opböds, tridie gången. 
 
17. Hans Hanssons hemman i Bilstad opbödz, andra gången.  
 
18. Capitein wälb:ne Carl Rutencrantz bewilliades fastebref på Hofwermoo hemmanet, bestå-
ende af 2 ½ t:d, som han för 90 d:r s.m:t af rätta odelsmännerne sigh tilhandlat hafwer. 
Emedan det befanss wara lagbudit och lagståndit, och ingen imedlertijdh dher på lagligen 
klandrat hafwer.  
 
19. Ransakades om Skottgårdzhemmanet som ländzman Jon Muur åboor, hwilket beståår af 
3 ½ tunl:d som sal. h:r Erich Theonomus, comminister i Sunne, på sin hustrus wäg:r 1/11-deel 
ärfdtligen har possiderat emot dhe andra syskonen effter sitt sal. swärfolk h:r Erich i Ham-
merdahl, efter som den förra kullen war [lucka] och senare [lucka]. Hwilket hemman af lång-
lig wahnbruk ähr kommit i skattwrak och legat ödhe i 2 åhrs tijdh. Den tijden ingen fanss af 
bördemännerne eller någon arfwinge som wille draga försårgh, huru hemmanet skulle kunna 
blifwa behållit och besutit. Fördenskuld hafwer hanss excell:tz generalleutnampten och gou-
verneuren h:r Carl Sparre wordin förorsakat [fol.706r] at gifwa een resolution om alla sådane 
förfalne hemman, at den som wille betahla cronan för dhe 2:ne åhr ödes uthlagor, och sedan 
hemmanet komma låta i rätt bruuk med gårdz bebyggiande och annan hägnad skulle derföre 
sådane hemman få behålla til odel effter som ingen af släckten haar wehlat under samma 
condition sådant fullföllia och effterkomma, innan 3:ne laga upbudh, som war den 10 octob. 
1667, den 6 novemb. 1668 och 24 martij 1669 och sedan dher öfwer ändå 3 åhr warit 
wederböranden til lössn. Men ingen funnitz af slächten eller någon å dheras wäg:r som sigh 



 

90 
 

hafwer tilbudit willia samma hemman imedlertijdh inlösa. Fördenskuld ähr gifwit fastebref 
den 31 octob. 1672.  
 Effter detta föregående procedere præsenterade sigh på ofwanbe:te dato pastor i Sunne, 
ährewördig och höghlärdh mag:r Joannes Petræus såsom een förmyndare opå sal. h:r Erich 
Theonomj barns wäg:r, hwilka nu för tijden sitt tillhåld hafwa i Norrige, protesterandes på 
dheras rätt i förbe:te hemman, med förmodan kunna något winna til barnsens gagn och goda. 
Dher til ländzman Jon Muur sigh aldeles wägrade, efter det han hemmnet lijka som af ödhe 
hafwer optagit och bebrukat, uthan begiärte skulle få dhe 60 r.d:r som honom blefwo tillagde 
a:o 1667 för åbo, och sedan effter mätismanna ordom blifwa för anwänd omkostnad til datum 
refunderat och wedergullin innan torssdagen för midfastosundagen, eller aldra sidst till 
Michaelis 1674 will han hemmanet Skottgårdh med alt dher under tilhörer i fasta weder-
böranden oplåta och inrymma, allenast han blifwer som förbe:t [fol.706v] ähr, richtigt betalt. 
Men hwar och icke så skeer, behåller ländzman Jon Muur effter dombrefwetz lydelse samma 
gårdh och hemman oqwald uthan någons widare tiltaal. Emot denne doom och wederparten 
appellerade kyrckioheerden ährewördigh m:r Jons Petræus utj rättan tijdh med 3 m:k s.m:t. 
 
20. Dato tilsattes opsyhningzmännerna j Owijken sochn, nembl. Erich Andersson i Hällne, 
Pehr Jonsson i Häggien, Pehr Jonsson i Backe, Jöns Jönsson i Opåhs och Oluf Person i 
Giärde. I Myskie sochn: Jacob Andersson i Fuhnäs, Pehr Andersson i Näset, Jöran Persson i 
Kiöfra, Oluf Olufsson i Hallom. I Hackåhs sochn: Måns Jönsson i Nächsta och Oluf 
Michelsson i Bilsta, hwilka aflade sin embetes eedh, hand å book, med all flijt och trooheet 
opspana och tilkänna gifwa, hwad som een eller annan emot lagh och Kongl. ordningar sigh 
förbryter. 
 
21. Regementzpredikanten wördig och wällärde h:r Samuel Huss, som besitter cronhemma-
net Lägden, kiärade til Hans Hansson i Billsta effter ett fäboställe som han brukar och af ålder 
haar tillydt crongården, Swartboderne be:d, hwilket belägit ähr in på cronones affradzland, 
Gillhåfzkiählen, som 43 persohner bruka. Hans Hansson föregifwer willia fäbostället afträda, 
när han mächtig blifwer den byggnings omkostnad han dher nederlagdt hafwer. Så emedan 
detta sträfwar emot Kongl. Maij:ttz placat om cronehemmanens förminskande, hwarföre er-
känner rätten skiäligt, at be:te fäboställe, Swartbodarne, skal [fol.707r] under rätta bohlbyen 
crongården Lägden återkallas och igen läggias uthan någon lössn och förnöghningh, alden-
stund hanss sal. fadher cronhemmanet utj 40 åhrs tijdh brukat, och effter huussyhnsordningen 
icke hafwer giordt någon öfwerbyggningh.  
 
22. För det otijdige munbruk Göhle Jonsdotter i Norgården emot hanss ährewördigheet pro-
westen h:r Anders Elofson hafwer föröfwadt, sackfältes til 3 m:k s.m:t effter 43 cap. Ting. b. 
Men hwad som emellan wällärde h:r Eliam Oldbergh och Göhle passerat ähr, så blefwo dhe 
wänligen och wäl inför rätten förlickte med handsträckningh, at ingen widare skal dher på 
urgera, efftersom ingenthera kunde med laggilla witnen sin saak uthföra. 
 
23. Oppåhshemmanet som broderson Anders Mattzon åboor, af 3 tunl. opbödz första gången. 
 
24. Anders Perssons hemman i Hälliebacken, bestående af 4 tunneland opbödz första gången. 
 
25. Oluf Simonsson i Backe bewilliades fastebref på hemmanet Backe, bestående af 2 ⅓ 
tunneland som han af rätta bördemännerne för 56 r.d:r kiöpt hafwer, emedan det bewistes 
wara lagbudit och lagståndit, och ingen fanss som af odelsmännerne med penningar hafwa 
klandrat.  
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26. Anders Olufsson i Orwijken som lagl. och skriffteligen stämbder ähr at swara Pehr 
Olufson i Östnår för ährerörige witesmåhl och eij comparerat, saakfältes för stembnings för-
acht til 3 m:k s.m:t effter 33 cap. Ting. b. L.L.    [fol.707v]  
 
27. Nils Hansson præsenterade i rätten een skrifft uthan dato, gifwin af 2:ne män för 70 åhr 
tilbaka, som Jöns Olufsons fadher skulle warit skyldigh 20 r.d:r till Jöns i Ångron. Nämbden 
witnade at Nils hafwer aldrig tilförne lagsöckt be:te Jon Olufsson. Dessuthan twistades 
samma fordran wara richtigh. Befan fördenskuld rätten skiäligt at Jon Olufsson blifwer för 
Nilss Hanssons åtahlan frij. 
 
28. Effter högstbe:te wår aller nådigste öfwerheetz gifne resolution ähr wid ordinarie häradz-
tinget den 24 octobris 1673 noga ransakat och befunnit det socknenes attest ähr, som i book-
stafwen förmähles, sanfärdigh, att ofwan be:te lägder eller slottegodz, näst kyrckian belägne, 
som ähro kallade i bewijset med rätt nampn Moo och Kindgårdh, men i jordboken infördt 
Moo och Kingstad, dock ähro samma ägor, som här til ährligen hafwer afgåt til cronan 1 d:r 
22 öre s.m:t. Finnes och 12 penningar som bör erläggias för kyrckioheerdens fäboställe Ahro-
dahlen be:d, hwilket ligger under pastoris egit hemman Sidhe, det tolf eedsworne på sin edz 
plicht bewitna. 
 
29. Regementz predikanten wördig och wällärd h:r Samuel Huss, kiärade til Joen Erichsson i 
Giärde och Nääs sochn, h. Karin Hanssdotter, Oluf Persson i Nächsta, Hackåås sochn, Måns 
Jönsson ibid., Pehr Långh för Skedehemmanet och Erich Olufsson i Sahlom, effter den ängs-
slott dhe bruka kring om cronhemmanet Lägden, den dhe kalla Halfsalomslägden, som  
[fol.708r] belägin ähr inom bohlbyns råå och röör och in til husen och gården. Men cronhem-
manet som skatlagd ähr för 2 tunland hafwer skatten dragit, och dhe andra för half Sahlom-
lägden slotten nyttiat och brukat uthan någon afgifft til cronan för a:o 1666, då det blef taxerat 
under titul som andra ödesbohlen för 1 d:r s.m:t, som dels boende ähre utj een annan sochn, 
dels utj andra bohlbyar aflägne. Framdragandes dhe skiähl at emedan capitein Andreas Harder 
anno 1651 häfdade samma cronhemman Lägden, brukade han och denne omtwistade slott, 
som ofwanbe:te swarander hafwa honom under cronhemmanet cederat och effterlåtit som sees 
kan af dheras oprättade förlijkningsskrifft, de dato Hackåhs laga tingh d. 27 maij a:o 1651.  
 Såsom detta sträfwar emot Sweriges lagh och hanss Maij:ttz wår aller nådigste konungs 
och herres utgångne placat om cronoägornas förminskande, och elliest desse uthsochnes och 
uthbyes män emot ingen afgifft eller taxa til cronan uthj långlig tijdh, sielfwa cronehemmanet 
til stoor afsaknad och naakdeel brukat hafwa. Hwarföre erkänner rätten det skiähligt wara, at 
be:te omtwistade slottlägde erkännes under cronohemmanet Lägden, dher ifrån det ingalunda 
kan mistas, så frampt cronohemmanet skal förswarligen blifwa häfdat och brukat. Och swa-
randerna sökie sine män igen om refusion af hwilka dhe be:te crohnägor kiöpt hafwa, det bäst 
she kunna och gitta. 
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Ting 26 oktober 1674 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, (Gävleborgs län), vol. E XI e: 3156, fol. 755r – 758r, RA. 
 
Anno 1674 den 26 octobris, höltz laga tingh med allmogen utj Owijkens giäldh. Närwarandes 
cronones befallningsman wäl:tt Daniel Bertilsson tillika med dhe tolf edsworne nämbdemän. 
 Jöns Jonsson i Mattnäset,  Jöns Andersson i Backen, 
 Jöns Nilsson i Swidie,  Erich Essbiörsson Grått, 
 Anders Nilsson i Tåhssåsen, Pehr Jonsson i Wästnåhr, 
 Swen Larsson i Hwattkiom,  Bengt Thomsson i Båhlåsen. 
 Oluf Jonsson i Bootåsen, Joen Olufsson i Swenssåås, 
 Swen Pehrsson i Häggien, Pehr Olufsson i Backen.  [fol.755v]  
 
1. Joen Olufsson i Swänssåsen aflade sin eedh å book utj sitt nu inträdde tolfmanne ämbete, 
rättrådigh finnas och wara skall. 
 
2. Befallningzman præsenterade hanss excell:tz och nådes höghwisse gouverneurens bref, 
daterat Holm d. 28 junij 1674, om wägarnas rödiande och bebyggiande, hwilket allmogen 
f[öre]lästes, påminnandes dhem huru offta han dhem på laga ting som elliest skrifft och 
mundteligen tillsagdt och befalt hafwer sådant effterkomma, hwilket ländzman med tolfmän 
och allmogen eij undfalla kunde, ordrerne som mundtlige befallningar hördt, men beklaga, att 
dhe ingen hafwa som pådrifwer och föresätter sedan brofogderne wedh Kongl. commission 
1670 afklagades, uthan nu i höst hafwa dhe sin högsta flijt dher med anlagdt. Allmogen ka[n] 
icke befrijas för tresko, som icke effter Kongl. Maij:ttz uthgångne krögareordningh 7:de 
punct, så och hanss excell:tz höghwälborne gouverneurens dher öfwer fattade disposition, 
daterat Gieveleborg d. 21 maij 1660. Detta remitteras til näste tingh och brofogdens bättre 
inqvisition. 
 
3. Swen Olufsson, en dragoun af oächta sängh födder, under öfwerst leutenamptens wälb:ne 
h:r Lars Mörners compagnie, som hafwer rymbdt till Norrige, twå eller 3 dagar förr än mar-
chen opbröt, ähr nu sielf kräfwiandes heemkommin, bekiänner at sin moderbroder Oluf 
Jönsson i Häxåsen, som och war dragoun, wärfder under capitein Lars Danielssons com-
pagnie, låckade honom med sigh at rymma. Samma Oluf Jönsson säger han sigh hafwa fölgdt 
för 3 weckor sedan hijt til Häxåsen dher han hade sin hustru och taget henne med sigh åter 
bort til Norriges. Säger och dher hoos, sigh hafwa sagdt grannarna i Åsan, Anders Jacobsson, 
Per Hindrichsson och Pehr Jönsson, att han Oluf war hän ankommin och hadhe i [fol.756r] 
sinnet rymma af igen. Nämbden kunna honom icke något straff påläggia i föllie af föreläsit 
Kongl. placat daterat Stockholm 1673, uthan remitterer detta til hanss excell:tz och nådes wi-
dare förklaringh och resolution. Men Anders Jacobsson, Pehr Hindrichsson och Pehr Jönsson 
fästade lagh å book sigh nästkommande tingh sielf tolffte befrija, icke hafwa fått någon 
kundskap, den dhe kunde gå wist effter, honom dragoun Oluf Jönsson grijpa. 
 
4. Blef afsagdt det dragoun Oluf Erichssons swärfader Oluf Jönsson i Perssåsen, Anders 
Johansson i Perssåsen, brodher til dragoun Pehr Johansson och förrymbd ähr, Jöns Olufsson i 
Låckåsen skall swara dragoun Christopher Jöransson effter han på halfwa gården med homom 
brukat hafwer. Alla desse skohla sigh sielf tolffte befrija, icke wettat hafwa, eller i rådh warit 
om dheras flyckt, eller dhem sedan här hemma seedt och icke kungiordt. Skola afläggia sin 
eedh, att dhe icke hafwa afwettat dheras rymbningh. 
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5. Joen Andersson i Ångroon beklagades hafwa stuhlit af sin granne Jöns Jonsson i förledne 
wåhras något för sädesanden fämb spän korn, hwilke femb spän Joen Andersson bekiänner 
sigh hafwa heemburit, men icke stulit, mehra änn half tunna, och dhe 3 spän lijkwäl dijt burit, 
mehnandes saken dher med wara förlijkt. Tilfrågades Jöns Jonsson om han och wil fullkomb-
ligen tilwijta honom Joen Andersson om dhe 3 spän. Dher til swarar han, han skulle intet 
hafwa burit dhem heem, dher han intet så mycket taget hafwer. Rätten tilspordes, om dhe 
honom för dhe 3 spän befrija kunde. Dher til dhe nekade.    [fol.756v]  
 Altså i föllie af Kongl. Maij:ttz resolution, drottningh Christi[næ] straffordningh saak-
fältes at böta 3 gånger så mycket, ähr 3 ¾ tunnor korn eller penningar effter som kornet i för-
ledne wåhras kostade á 3 r.d:r, ähr penningar 16 d:r 24 öre s.m:t. Denne plichtade genast med 
gatulopp. Referades och, at denne Joen Andersson hafwer på een söndagh, då han och Her-
rens höghwördige nattward begåt, tiufnaden begånget, remit[te]ras til ährewördige prowestens 
och prästerskapetz omdöhme. 
 
6. Johan guldsmedh hafwer hafft lönskeläije och aflat bar[n] med Märit Olufzdotter ifrån 
Lockne sochn, af ächta säng[h] födder, men effter han henne eij ächta will, saakfält effter 3 
cap. Gifft. b. L.L. til 40 m:k och Märit Olufsd:r 20 m:k s.m:t. 
 
7. Cronones länssman angaf, det Lars Jönsson i Joxåsen hafw[er] med sin broder Jöran gått 
till Nårgården och dher utpantat een koo. Oluf Pedersson i Giähle opsyhnsman, på sin giorde 
eed förledne laga tingh witnade således tilgångit wara, a[t] då han effter begäran fölgde Jöran 
och Lars Jönssons sönn[er?] till Nårgården, då Jöran skulle fodra sin koo igen, som ha[n] dher 
till lego satt hade, baar Lars genast hugg effter några ordz wäxlande på Brita Jonssdotter, så 
att hon blödde, och på sidstone taget systern Gölugh Jonssdotter i håret, slog henne i gålfwet 
och hölt, til dess han togh honom ifrån henne. Då drogh han oppå dörren, geck heem til 
Joxåsen effter sin broder Oluf, hwilken genast med sin fadher Jöns Olufsson dijt til Norgården 
kommo, stego til fähuset och koon uthtogo, men ingen annan med hugg eller slagh öfwerföllo. 
Då och Lars icke uth gick, uthan Jöran, Oluf och dheras fader, be:te Jöns togo koon och drogo 
sin wägh til Swerige, hwilket skedd[e] förledin Mattesmesso tijdh, när folket reste till Lef-
wånger marknad. Men ländzman berättar, att han icke feck dhe[m] fast, förmedelst denne 
Larses förwillande, säijandes att dhe een annan wägh sigh företagit, och således dhem eij 
fasttaga eller tilsäija kunde, för sin brott laglige swara.   [fol.757r]  
 Nämbden kunde icke Lars Jönsson för egenwilligh pantningh och heemsöckn effter det 
32 cap Konungs b. och 5 cap. Edzöres b. befrija för penningar 40 m:k. Sedan skal Lars för-
lijka och betahla ländzman för sin giorde resor effter bröderne. 
 
8. Oluf Erichsson i Swänssåås beklagades hafwa 1673 försnillat tijonde rogen af 10 skyhlar. 
Ähr på cronones deel 5 band som nämbden pröfwade belöpa 2 kannor, som han eij undfalla 
kunde. Saker effter tijonde placatet böta 3 gånger så mycket rågen ähr, blifwer 6 kannor. 
 Sammaledes och Erich Andersson af 2 band rogh skall erläggia fyra kannor. Detta skall 
införas i 1674 åhrs tijondelängdh. 
 
9. Pedher Jonsson i Wästnåhr för oqwädinsord emot Anders Carlsson i Miähla. Saakfält 
effter det 43 cap. Tingm. b. L.L. 3 m:k.  
 
10. Pædagogus och sysslemannen hederligh och wällärde h:r Elias Olai Oldbergh och Oluf 
Jonsson i Bothåsen præsenterade i rätten sin supplic, som på näst hållne laga höstetingh d. 24 
octobris 1673 i rätten inlades. Men af då närwarande v. häradzhöfdingen Knut Ingilsson re-
mitterat till länds- och tolfmänss ransakningh, at gifwa nu här om all god underrättelsse som 
af dess libell sees kan. Sedan framtedde wälb:de h:r Elias Oldbergh be:de länss- och tolfmäns 
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af Owijkens tingelagh skrifftelige ransakningh, daterat d. 28 octobris 1673, lydandes effter 
dheras noga ehrfarande, huru dhe befunnet hafwa, wara beskaffadt med skogen och märkierne 
emillan Bothåhs och Sijdeman på den ene och Bothåsman med Swänssåsen å den andra sidan, 
då dhe med råå och märkien befunnedt sandt wara som i synebrefwet emillan Sijde och Both-
ååsmannen, daterat 1528 förmähles, att Bootåhsmannen gåår tillika med Sijdeman i siöön. 
Sedan och noga ransakadt emillan Boothååsman och Swänssåssman och funno effter dess 
syhnebreff daterat 1600. Förste märkiet i een bäck [fol.757v] som i synebrefwet kallas Swart-
bäcken, sedan finnes twe[nne] märkien för än man kommer til märkiet, som ähr we[dh]? all-
männe wägen, som i syhnebrefwet kallas korsswägh, det nu gamble män wetta berätta, att dhe 
i dheras ungdom af gamble män ähre underwiste, at det war hufwudmärkie emillan Bootåås 
och Swänssåås mannen. Be:te Swänssåås män protestera ännu her emot, begiärandes högre 
och uthäradz syyn. Rätten kunde eij förbe:te gambla pergamentz synebref eij ogilla, uthan 
Botåhsman tildömma den skogh och ägor som innan märkien ligger och lyder in till Swäns-
sååsmän dhem med bättre skiähl för läggia kan. Emot denna doom appellerade Erich Anders-
son i Swänsåsen på sine grannars wäg:r medh 3 m:k s.m:t. 
 
11. Wördige och wällärde h:r Hans Draco, vice pastor, angaf att Pehr Månsson i Fäste i 
Hackåås sochn hafwer icke allenast ett oskickeligit lefwerne med sin hustru och andra i 
so[ch]nen. Ähr lagligen stämbder men intet comparerat, elliest hotat andra. Saakfältes för 
swarslösa effter 33 cap. Ting. b. L.L. 3 m:k s.m:t. 
 
12. Peder Andersson i Näset hafwer under ächtenskapzlåfwen hafft lönskeläge med Karin 
Olufzdotter i Näse[t], af ächta sängh födder, som wördige h:r Hans Drake w[it]nar, och han 
sielf eij undfalla kan. Sakfältes effter ha[n] nu henne eij ächta will, effter 3 cap. Gifft. b. L.L. 
för sig[h] böta penningar 40 m:k, sedan för henne Karin 20 m:k, it[em] gifwa henne hennes 
mårgongåfwor. 
 
13. Pehr Persson i Landsom fästade lagh, näste tingh befrija för det sängielagh han hafwer 
hafft med Märit Fastesdotter i Erich Gråttz gårdh och cammar, enär Erich Grått war borta och 
således remitterdes den[na] [fol.758r] saken hwilken rätta barnefadren blifwer, effter Essbiörn 
Erichsson j Byyn blef dödh förr än barnet christnades. 
 
14. Erich Jönsson i Swänssåsen beskylles af opsyningsmannen hafwa slagit wällärde h:r Eliæ 
boskap. Ähr eij tilstädes. Remitteras till näste ting. 
 
15. Swen i Borgen opbiuder sin gårdh tridie gången, nästom frändom til återlössen. 
 
16. Gussorm Keelsson i Hofwermoo opbiuder Hoormogården, andra gången. 
 
17. Swän Persson i Häggien opbiuder första gången ett ängh som han sigh tilhandlat hafwer. 
 
18. Oluf Hälliesson i Oppåsen opbiuder gården dher sammastädes, andra gången, men kland-
ras af Joen Arfwedsson. 
 
19. Anders Pedersson i Hälliebacken opbiuder sin gårdh, andra gången. 
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Ting 8 februari 1675 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, (Gävleborgs län), vol. E XI e: 3157, fol. 554r – 554v, RA. 
 
Anno 1675 den 8 februarij höltz laga tingh i Owijken med allmogen dher sammestedes. När-
warandes cronones befallningsman wäl:tt Daniel Bertilsson, tillika med dhe tolf edsworne 
nämbdemän. 
 Jöns Andersson i Backen,  Jöns Jonsson i Mattnähs, 
 Pehr Olufsson i Backe,  Erich Essbiörsson Grott, 
 Bengt Thomsson i Bohlåsen,  Swen Larsson i Hwattkiom, 
 Joen Olufsson i Swänssåsen,  Pehr Jonsson i Wästnåhr, 
 Oluf Jonsson i Bootåsen, Nils Hansson i Orgården, 
 Anders Jonsson i Sölfbacken, Erich Andersson i Hällne. 
 
1. Lars Jönsson i Joxåsen som inför sittiande rätten hafwer 2:ne gånger sagdt och miss-
fijrmadt dombhafwanden orät hafwa protocollerat ährendet emillan sigh, hanss broder och 
Nårgårdz pigorna om det slagsmåhl som föröfwades då koon uthpantades. Hwarföre til föllie 
af 31 och 32 cap. Rådstugu b. som 12 cap. Kongs b. St.L. androm sådanom til åthwahrningh 
saakfältes till 20 m:k sölf:rm:t. 
 
2. Sal. kyrckioheerdens wörd. h:r Adam Klangundj effterlefwerska, gudfruchtig och dygde-
samma matrona, h. Märit Jonssdotter, klageligen sigh beswärade, det hennes för detta mågh 
Christopher Andersson Skott eij effter opprättadt arfwe contract den 17 novembris 1673 
hafwer ifrån sigh lefwererat det barnegodz som afwittradt ähr till Märit Christopherssdotter 
och förmenas booföra uhr tingelaget. Hwarföre til föllie af Kongl. Maij:ttz executions stadgas 
4:de punct de dato 10 julij 1669 förbiudes Christopher Andersson Skott, wid 40 m:k straff 
tilgiörande att reesa här ifrån, förr änn han sin dotters, Märitz tilfallne arff eller möderne 
hafwer effter [fol.554v] contractetz lydelsse til förmyndarna ifrån sigh richtigt lefwererat. 
 
3. Den twist angående som ähr emillan wäll:de h:r Eliam Oldbergh j Bootåhsen och 
Swänssååsmännerne om jordägor. Ehuruwäl samma ährende näst förre höstetingh a:o 1674 
ähr doom öfwergångin parterna emillan. Dher emot Swänssåås man i rättan tijdh appellerat 
under lagmans tingh, lijkwist med sambtyckio och godwillia begära käranden h:r Elias och 
swaranden Swänssååsman få med synegång åtskilde blifwa, hwilket rätten eller nämbden 
dhem eij wägra kunde, uthan rådhe halfwa syyn hwartera effter det 26 cap. Bygg. b. Landzl. 
 
4. Gudzorm Keelsson opbiuder tridie gången 3 tunl:d jord i Hoormo, kiöpt af Lars Jonsson i 
Joxåsen för 70 r.d:r. 
 
5. Anders Jacobsson, Pehr Hindrichsson och Pehr Jönsson i Åhsan, som på förra tinget 
fästade lagh, præsenterade sigh nu sielf tolffte eij afwetta det dragoun Olof Jonsson haar warit 
heem, eij heller då han afreste. Fördenskuld eden, på Kongl. Maij:ttz nådige behagh blef 
dhem opgifwin, effter 24 capitel Tingmåla balk. Landsl. 
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Ting 15 oktober 1675 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalen Gävleborgs län, vol. E XI e:3157, fol. 575r – 576r, RA. 
 
Anno 1675 den 15 octobris höltz laga tingh j Owijken, närwarandes i cronones befallnings-
manss ställe, wäl:tt landskrifwaren Lars Jonsson Roshemius, tillika med dhe tolf edsworne 
nämbdemän. 
 Jöns Andersson i Backe,  Jöns Jonsson i Mattnähs, 
 Oluf Jonsson i Bootåsen,  Pehr Jonsson i Wästnåhr, 
 Bengt Thomsson i Bohlåsen,  Joen Olufsson i Swänssåsen, 
 Pehr Olufsson i Backe,  Swen Pehrsson i Häggien, 
 Nils Pehrsson i Hackåsen, Jacob Andersson i Fuhnäs, 
 Anders Nilsson i Tåssåsen,  Jöns Nilsson i Swidie. 
 
1. Jacob Andersson i Fuhnäs aflade sin nämbdemanss eedh.  
 
2. Cronones ländzman Joen Muur angifwer det tolfman Erich Essbiörsson Grott hafwer gått 
ifrån sin ächta sängh till sin tienstepiga Ingebor Siulssdotter, och hafft [fol.575v] med henne 
olofligit omgängie, hwilket Erich Essbiörsson och Ingebor för rätten tilstå och bekänna hafwa 
aflat barn tilsamman. Så emedan gerningen ähr bekänd, hwarföre tilföllie af Kongl. Maij:ttz 
straffordningh saakfältes den gifte persohnen Erich Grott til 80 d:r s.m:t och Ingebor 40 d:r 
s.m:t. 
 
3. Prowiandtmestarens wäl:tt Pehr Erichsson Niures hemman i Åsen opbödz andra gången, 
som han sytningswijs til sigh tagit at försöria Oluf Andersson och hanss modher i dheras 
lijffztijdh. 
 
4. Pehr Pehrsson i Landsom præsenterade sigh sielf tolffte, lagligen sigh wäria ifrån det 
oloflige sängelagh, uthj Erich Grottz huus, han skulle hafwa begåt med Märit Fastesdotter.  
 Hwarför effter 24 cap. Tingmålabalk. L.L. oppå Kongl. Maij:ttz nådige behagh gafz 
honom eden effter. Men för det Märit, effter sin egen bekännelsse hafwer hafft lägersmåhl 
med sal. Essbiör Erichsson, skal derföre plichta effter Kongl. håffrättens resolution 20 m:k 
s.m:t och Essbiör 20 m:k effter 3 cap. Gifft. aldenstund hon[?] af oächta sängh födder ähr. 
 
5. Förmyndaren för Märita Christopherssdotter, mons. Adamson opbiuder Christopher An-
dersson Skottz hemman Hallom, första gången, pantsatt för een guldkeel, sölfkanna och några 
sölfskedar.  
 
6. Effter Kongl. resolution tilsattes upsyhningsmän Pehr Erichsson i Tossbacken, Zachris 
Broddesson i Backe, Anders Mattzon i Opåsen, Erich Andersson i Swänssåsen. Myskie 
sochn, Oluf Carlsson i Långswed, Pehr Biörsson i Hallom, hwilke aflade sin eedh granneligen 
opspana och rättrådeligen tilkänna gifwa hwad hwar och een sigh förseer emot Kongl. reso-
lutioner.  [fol.576r]  
 
7. Oluf Pehrsson i Landsom bekänner och tilståår inför rätten wara skyldigh till Myskie 
kyrckia halfnijonde d:r s.m:t med några öre, och låfwar dhem betahla. Men såsom kyrckian 
penningarna eij längre mista kan, dy pålades honom dhem oundwijkeligen betahla. Hwar och 
icke remitteres saken til wederbörligh execution. 
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8. Ländzman ifrån Hallen, Hans Larsson Biörkman, på sin swägerskas Göhle Jonssdotters 
wäg:r i Norgården klagade, det Pehr Olufsson ifrån Stoorsiön, Zackris Broddesson, Pehr 
Jonson i Wästnåhr och Jon Jonsson i Borgen hafwa på een söndagh på kyrckiewallen straxt 
hon kom uhr kyrckian, tagit henne fast och med gewalt fördt utj kistan. Dher af hon ähr 
blifwin illa handterat, blå och blodigh. Desse föregifwa hafft ländzmans, Joen Muurs tilstånd, 
hwar till han nekar, beropandes sigh på tolfman Swen Persson i Häggen, hwilken witnade, att 
Pehr Olufsson och Pehr Jonsson hafwa frågat ländzman, om dhe skulle insättia henne på 
söndagen, effter dhe een annan dagh eij hafwa tijdh gå dher effter, för andtijdens försum-
mande. Då ländzman swarade, gåån i prästegården och förfrågar edher om detta. Mehra 
hafwer ländzman dhem eij befalt. Och emedan Göhle Jonssdotter war för trulldomswäsende 
af många barn beskyllt, och intet haar skaffadt sigh någon caution som hon haar dhem 
försäkradt, hwarföre remitteras detta ährende till hanss excell:tz högwälb:ne h:r generalens 
och gouverneurens lyckelige ankompst, då man i all underdåhn-ödmiukheet fåår sigh i detta 
måhl här om förfråga. 
 
 
 
 

Ting 3 april 1676 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, (Gävleborgs län), vol. E XI e: 3158, fol. 595r – 595v, RA. 
 
Anno 1676 den 3 aprilis, höltz ordinarie laga tingh i Owijken med allmogen dher samma-
städes. Närwarandes dhe tolf edsworne nämbdemän. 
 Jöns Jönsson i Mattnäset,  Oluf Jonsson i Bootåsen, 
 Jacob Andersson i Fuhnäs, Pehr Olufsson i Backen, 
 Pehr Jonsson i Wästnåhr,  Nils Persson i Hackåsen, 
 Joen Olufsson i Swänssåsen, Anders Carlsson i Miähla, 
 Pehr Persson i Klockarbacken, Oluf Simonsson i Backen, 
 Pehr Nilsson i Åsen,  Jöns Nilsson i Swidie.  
 
1. Pigan Göhle Jonssdotter i Nårgården prætenderar på een olaga execution som henne 1675 
den 4 julij ähr öfwergångin uthan laga domb. Men såsom detta, angående tre persohnerne eij 
wore tilstädes, uthan i skiutzfärden med den finskas esqvadron, som war beordrat at marchera 
til Ede skantz i Wärmeland. Derföre remitteras til näste laga tingh. Willia parterna emedler-
tijdh förlijka sigh med måhlsäganden, ståår dhem frijt, doch cronones saak förbehållin. 
 
2. Jöns Nilsson i Swidie opbiuder Lars, Pehr och Anders Olufsons hemman, andra gången, 
wederböranderne til återlössen, effter dhe eij hafwa satt penningarna ifrån sigh. [fol.595v]  
 
3. Nämbden på sin eedzplicht witnade, att sal. Essbiör Erichson som anno 1675 den 15 
octobris blef för lägersmåhl till 20 m:k saakfält, finnes ingenting effter honom, hwar med 
desse bötter kan betahlas.  
 
4. Tolfman Oluf Jonsson i Bootåsen angifwer det Oluf Påhlsson ifrån Röroos hafwer honom 
fullmächtigat opfordra af sal. Joen Gunnarssons änkia j Norgården 5 r.d:r 10 skill. för und-
fångit godz. Men änkian eij war tilstädes, eij heller lagligen stembd. 
 
5. Erich Erichsson anhåller få niuta til goda på afreckningh i sitt fahrs hemman dhe 
penningar han hafwer uthlagdt för fadrens Erich Grottz bötter för begångit hoor, sampt sin 
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återstående 4 åhrs löhn han för drängh på hemmanet tient hafwer. Och såsom detta ähr 
Sweriges lagh lijkmätigt, kan derföre honom sådant eij wägras, uthan niuter det i hemmanetz 
afbetahlande för afkortningh. Men effter mätismanna ordom och landsens gångh, niuter han 
sin löhn. 
 
6. Hans Nilsson i Orrgården aflade sin sochnskrifware eed, utj ländzmans Joen Muurs ställe, 
som den godwilligen opsade. 
 
 
 
 

Ting 2 november 1676 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, (Gävleborgs län), vol. E XI e: 3158, fol. 607r – 609r, RA. 
 
Anno 1676, den 2 novembris höltz laga tingh j Owijken med allmogen dher sammastedes. 
Närwarandes dhe tolf edsworne nämbdemän. 
 Jöns Jönsson i Mattnäset, Anders Nilsson i Tossåsen, 
 Jöns Nilsson i Swidie,  Pehr Olufsson i Backen,  
 Bengt Thomæsson i Bohlåsen,  Jacob Andersson i Fuhnäs, 
 Joen Olufsson i Swänssåsen, Nils Pehrsson i Hackåsen, 
 Swen Persson i Häggien, Pehr Jonsson i Wästnåhr, 
 Oluf Jonsson i Bootåsen, Jöns Andersson i Backe.  
 
1. Christopher Andersson Skottz hemman opbödz andra gången, som pantsatt ähr för sin 
dotters, Margareta Christophersdotters arff. 
 
2. Pehr Olufssons och Erich Olufssons hemman i Ältnähs opbödz första gången, som dhe 
hafwa såldt til Erich Jonson för 45 r.d:r, bestående af 2 tunland. 
 
3. Lars, Pehrss och Anders Olufssons hemman i Swidie opbödz tridie gången, pantsatt til 
Jöns Nilsson i Swidie för 40 r.d:r, wederbörandenom til återlössn. 
 
4. Emedan den syhnen som gångin ähr emillan wällärde h:r Eliam Oldbergh och Swänssåås 
männerne eij är kommin till laga sluut, hwarföre opskötz til näste laga tingh, då alla syynmän-
nerna skohla comparera. 
 
5. Mårten Pehrsson i Kåårgiärd och Påål Olufsson klagel:n angåfwo det ryttmester Rosen-
stråhls ryttare compagnie hafwa förledin sommar giordt dhem stoor skada på dheras åker och 
ängh sampt höö, då marchen gick ifrån Owijken, öfwer Sanne sunnet til Hackåås. Derföre 
ingen refusion [fol.607v] åthniutit, hwar effter ransakades och i sanningh befanss, att ländzman 
hafwer skickadt budh til tolfman Jöns Jönsson och Jacob Andersson at skaffa Myskie färian 
til Sanne sundet, hwilke hafwa skickadt budh till Erich Essbiörsson Grott, men han wägrat, 
och först rodt öfwer sunnet effter sin boskap, derföre färian kom seent til Sanne sunnet, hwar 
ifrån Erich Essbiörsson sigh eij unddraga kunna. Fördenskuld til föllie af Kongl. Maij:ttz 
giästgifware ordningh 1664, 25 punct och 14 cap. Rådst.b. St.L. saakfältes till treskiftes 40 
m:k s.m:t. Och effter han eij hafwer at böta medh, skal han plichta effter Kongl. resolution 
med kroppen. Angående kiärandernas skada på det uttagne höö til rytteriet, remitteras til 
hanss excell:tz högwälb:ne h:r generalens nådige resolution. 
 



 

99 
 

6. Pehr Essbiörsson i Sijde och Erich Olufsson ibid. som tilsagde wore af ländzman Joen 
Muur att roo rytteriet öfwer sunnet, men höllo sigh undan, saakfältes effter 33 cap. Tingmåla 
b. L.L. till 3 m:k s.m:tt hwartera. 
 
7. Joen, Hans och Anders Erichssons hemman i Nampne opbödz första gången, kiöpt af 
Oluf Erichsson ibid. för 52 r.d:r, bestående af 2 ¾ tunl:d. 
 
8. Sal. Pehr Jonss barnes hemman i Älfwen opbödz första gången som Elias Jönsson ibid. 
landbowijs brukar, dhe omyndige barnen tilhanda, emot uthlagde penningar. 
 
9. Erich Jönsson i Swänssåsen klagade att Nårgårdz pigorna, Anna, Göhle och Brita, hafwa 
förledin höst sigh håårdragit och hissadt hunden på sigh. Der af blifwin bijtin i fothen, och 
emedan Brita eij ähr tilstädes, som drengen [fol.608r] hafwer håårdragit, och dhe andra neka 
till, dy opskötz detta ährende til näste laga tingh. 
 
10. Prowiandtmestaren wälbe:de Pehr Erichsson Niure låter tridie gången opbiuda Perssåås 
hemmanet, bestående af 3 ½ tunneland som han haar contraherat med änkian h. Karin Olufz-
dotter och hennes son Oluf Andersson, som genom döden afgångin ähr, at föda och försöria 
modren h. Karin til sine döde dagar. Då noga effterfrågades om någon bördeman fanss, eller 
den som klandra wille denna skrifft och contract. Då nämbden swarade, ingen wara än änkian 
allena som hemmanet tilhörer. Därför bewilliades doombreff. 
 
11. Blef inför rätten afskiedat och beslutit, emillan änkians i Ångroons, h. Göhle Keelssdotter 
och hennes sal. manss Lars Jönssons arfwingar och systersönner, Jöns Persson i Höge och 
Lars Jonsson i Höhla, som fullmächtige ähre på sine medarfwingars wäg:r, att änkian skal 
förblifwa in till sine dödedagar på Ångroo hemmanet, och dher niuta till sin persohn nöd-
torfftige huusrum med weed och warma. Hafwa och arfwingarna henne låfwat till förråd och 
oppehälle i sin lijfztijdh tree tunnor korn åhrligen, sampt föda åth henne 2 st. koor. Då effter 
hennes döde dagar jordpenningar i dhe 104 r.d:r som ähr een tridiepart 34 r.d:r 2 ort 16 skill. 
skola tilhöra hennes sal. manss arfwingar emot ofwanbe:te wilkor, som uthfäst ähr. Och haar 
h. Göhle uthlofwadt sigh så emot dhem förhålla, som hon inför Gudh och hwar ährlig man 
will och kan answara. Dher emot arfwingarna på sin sijda utlåfwa det samma at giöra. Och 
dher icke detta å bägge sidor effterkommes, som [fol.608v] föreskrifwet ståår, stånde den som 
klagande blifwer, frijtt att wid laga tingh obehindrat sökia sin rätt. Angående rogen som på 12 
skyhlar och några band blifwin ähr, så pröfwar rätten det skiähligt att änkian niuter halfparten 
och den andra tilkommer arfwingarna. 
 
12. Pehr Jonsson i Älfwen, som eij hafwer kommit på stembningen att skiutza h:r öfwerstl:n 
Hirskheitz folk, uthan reest heem och eij kommit tilbaka, derföre ländzmans Jonas Muurs häst 
togs till Färilla. Hwarföre saakfältes Pehr Jonsson effter 33 cap. Ting.b. L.L. 3 m:k och effter 
mätismanna ordom betala ländzman för skiutzningen. 
 
13. Jon Arfweedson i Önsta för rätten sigh förfrågade huru mycket han, som moderbroder 
ähr, wid sin systerdotter, sal. Sigrid Jönsdotter fåår ärfwa emot be:te dödas brorssbarn, som 
ähre sal. Pehr Jönss barn i Funäs. Hwar öfwer effter 3 cap. Ärfdb. L.L. resolverades att 
morbrodern åthniuter tridieparten och brorssbarnen bekomma tvådehlarne. Angående den 
giäld den dödes fader, sal. Jöns Persson ähr skyldigh til Joen Arfwedsson, så skohla länss- och 
tolfmän dher om ransaka. Om giälden finnes richtigh, dher så wore, bör först effter 22 cap. 
Ärfd.balk. afwittras. 
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14. Broofougden Raal Erichsson anklagade effterskrefne för ogille broar och wägar, nembl:n 
dhe som borde byggia Hoormo broen j Myskie sochn, Sundwis Erichsson, Gudzsorm 
Keelsson, Lars Gulichsson i Hormo. Näset, Jöns Jonsson, Hans Andersson, Pehr Andersson, 
Oluf Gudmundson. Miähla, Anders Carlsson, Jöns Jonsson. Långswedh, Oluf Carlsson, Jöns 
Mårtensson. Ångron, Joen Andersson, Jöns Jönsson och Lars Jönss arfwingar, föruthan den 
[fol.609r] odugligh wägh dhe äga emillan byarne til Kiöfra. Sammaledes Sijdeboerne emillan 
kyrckian och Färgsundet, heel ofärdigh wägh, som Jon Persson, Erich Andersson och Erich 
Olufsson tilkomma, sampt Mens Adamsson för den wägh Hanebacken tilkommer, ähr och 
obygd. Såsom desse eij undfalla kunde, hwarföre dhe effter 3 cap. Bygg. b. L.L. som hanss 
excell:ttz höghwälborne h:r gouverneurens resolution saakfältes hwartera 3 m:k s.m:t, blifwa 
18 persohner á 3 m:k – 54 m:k s.m:t. 
 Förehöltz också wederböranderne som broon äga öfwer Halloms strömbroo den förbättra 
och ophöija åth tillkommande sommar, så at den reesande kan obehindrat fortkomma. Hwar 
det icke skeer, så föllier dher på laga straff, när klagat blifwer. 
 
 
 
 

Ting 5 april 1677 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. EXI e: 3160, fol. 583v – 584v, RA. 
 
Anno 1677 den 5 aprilis höltz laga tingh i Owijken med allmogen dher samma städes. När-
warandes i cronones befallningsmans ställe, prowiandtmestaren wälb:de Pehr Erichsson 
Niure, tillika med nämbden 
 Jöns Jonsson i Mattnäset, Jacob Andersson i Fuhnäs, 
 Pehr Olufsson i Backen,  Nils Persson i Hackåhsen, 
 Bengt Thomæson i Bohlåsen,  Swen Persson i Häggien, 
 Pehr Jonsson i Wästnåhr,  Joen Olufsson i Swänssåsen, 
 Jöns Nilsson i Swidie,  Oluf Erichsson i Kiöfra, 
 Oluf Jonsson i Bootåsen, Mattz Hansson i Wijken. 
 
1. Oluf Erichsson i Kiöfra och Mattz Hansson i Wijken aflade sin nämbdemans eedh. 
 
2. Capitein wälb:ne Carl Rutencrantz prætenderade att Jöran Pehrsson i Kiöfra och Jöns 
Jonsson i Ångroon skulle giöra någon underrättelsse om det godz, som den förrymbde dra-
goun Pehr Johansson hafwer nedersatt hoos dhem, eller och kiöpslagat, hwilke effter aflagdan 
eedh bekände, först Jöns Jönsson, att han dhem een duunsängh, ett hyend och 1 g:l skinfäll 
hafwer nedersatt hoos sin hustru. Om det ähr kiöpt eller och intet, weet han icke. Jöran Pehrs-
son berättade, effter aflagd eed, inga saker wara hoos honom, än dhe han för hanss afrym-
mande kiöpte och betalte, nembl. 1 koo, 2 ungnööt, 1 kalf och een gammal kittel. [fol.584r]  
 
3. Erich Joensson i Ältnäset opbiuder andra gången 2 tunl:d, kiöpt af Pehr Olufsson i Ält-
näset och Erich Olufsson för 45 r.d:r. 
 
4. Elias Jönsson i Älfwen opbiuder andra gången hemmanet han åboor, bördemännerne til 
återlössen, dher i han haar inlagdt penningar 51 ½ r.d:r. 
 
5. Een deel af allmogen sigh beswärade hafwa måst effterlåta sine stoer til dragounestoer 
och eij til datum blifwit betalte. Hwar öfwer blef förafskiedat, att hela sochnen ähre förplich-
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tade effter mätismanna ordom betala till wederböranderne alla dhe uttagne stoer, och sedan 
sökie heela sochnen hoos cronan uprättningh. Dher dhe sådant försumma, wari då förplich-
tade oprätta all tagin skada som dher af tijma kan. 
 
6. Hans Andersson i Mattnäset pålades af rätten näste laga tingh sielf tolffte sigh wäria, huru 
mycket godz och penningar sal. Måns i Tulleråsen haar hoos honom insatt sedan han kom 
kiörandes ifrån Norrige. Försummar han dhet ähr han creditorerna förplichtadt refundera, som 
i Allsen tilhålla, nembl. Lars Erichsson i Kiösta och Bengt Larsson i Nohlbyyn. 
 
7. Swen Larsson i Borgen sigh beswärade öfwer Erich Erichsson i Byyn och Myskie sochn, 
hafwa något oährligit sigh tillwijdt, stulit een skrinna höö uhr hanss ladu, hwilket och Erich 
Erichsson honom inför sittiande [fol.584v] rätten tillade hafwa bem:te hööskrinna stulit, och 
låtit ransaka i Swen Olufssons huus effter be:te höö. Så emedan Erich Erichsson oppå til-
frågan inga skiähl kan framtee, med hwilka han Swen Olufsson kan öfwertyga, hafwa bem:te 
höö stuhlit. Hwarföre til föllie af Sweriges lagh 20 cap. Ting.b. L.L. saakfältes Erich Erichs-
son til 40 m:k s.m:t til treskifftes och Swen Olufsson ifrån detta wijtesmåhl befrijes. 

 
 
 
Ting 1 mars 1678 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:8, fol 27v-28v. ÖLA 
 
Anno 1678 den 1 martij höltz laga tingh i Owijken med allmogen dher samma stedes. När-
warandes i cronones befallningzmanss stelle, rådmannen wäl:tt landskrifwaren Nils Jönsson 
Blanck, tillika med nämbden. 
 Jöns Jonsson i Mattnäs,  Jöns Nilsson i Swidie, 
 Pehr Olufsson i Backe,  Nils Pehrsson i Hackåås, 
 Bengt Thomsson i Båhlåsen,  Jon Olufsson i Swänssåsen, 
 Pehr Jonsson i Wästnåhr, Oluf Erichsson i Kiöfra, 
 Oluf Jonsson i Bootåsen, Mattz Hansson i Wijken, 
 Swen Pehrsson i Häggen,  Jacob Andersson i Fuhnäs. 
 
1. Leutnanten af dragounerne Michel Jönsson Bröms lät insinuera een specification på några 
saker han haar insatt hoos Oluf Simonsson i Backe, när han d. 23 julij 1677 blef bort com-
menderat. Oluf Simonsson föregifwer dhet dhe danske hafwa en stoor deel af hans sak[e]r 
borttagit, och een deeel hafwer Michel Jönsson igen fått. Oluf pålades effter 19 cap. Ting. b. 
L.L. här ifrån sielf tolffte sigh befrija, eij hafwa något af hanss saker, fästade lagh, sådant 
effterkomma, dher han imedlertijdh eij med honom kan förlijkas. [fol.28r]  
 
2. Öfwerstl:n wälb. Johan Axel Kruus fullmächtigh, munsterskrifwaren Jonas Månsson kiär-
ade till Sundwis Persson i Hwattkiom effter 2 musqveter, 2 bandtleer och een commiss wäria 
som 2:ne soldater hafwa dher innesatt. Sundwis tilbiuder aflägga sin eedh, att fienden, dhe 
danske, hafwa bem:te gewähr borttagit när dhe honom effter swänskes godz visiterade, 
hwilket han sielf tolffte præsterade. 
 
3. Erich Jönsson i Swänssåsen som stämbder ähr af ländsman Nils Hansson at swara h:r 
Elias för det höö han olofligen haar slagit och bortfördt, men nu eij comparerat, saakfältes 
effter 33 cap. Tingb. L.L. – 3 marker s.m:t. 
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4. Sochnskrifwaren Hans Nilsson i Orgården fullmächtig af Allzens boerne Lars Erichsson i 
Kiösta och Bengt Larsson i Nohlbyn, förlicktes med Hans Andersson i Mattnäs, att den skuld-
fordran dhe af honom prætendera effter \sal./ Måns i Tulleråsen, dher skal hafwa insatt som 
effter hanss dotter frijade, nembl:n att Hans skal til nästkommande höst erläggia halffierde 
tunna korn til Allzens boerne. Dher med sochnskrifwaren på dheras wäg:r förmehnar weder-
böranderne skola sig åthnöija, effter Hans aldeles uthfattig ähr. [fol.28v]  
 
5. Oluf Påhlsson i Öfwerberg och Siul Påhlssons barn ifrån Sweegh och Herdahlen præ-
tendera någon arf effter sin morbroder sal. Jacob Mårtensson i Wästnår, effter han inga barn 
hafwer, och den dödes broder Hans Mårtensson hafwer sigh til Norrige begifwit, som näste 
arfwingen ähr, dher han wore tilstedes. På sal. Jacob Mårtenssons hustrus wäg:r finnes och 
arfwingar til tridieleden, nembl:n Christopher Anderssons barn j Sölfbacken, Jon Hansson i 
Häggen och Märit Enarsdotter i Åse, ähre lika skylde til sal. Jacobz hustru. Då pröfwar rätten 
skiäligt att brodrens Hans Mårtenssons arf, som nu i Norrige stadder ähr, och dijt rest i 
fredligh tijdh, dher brukar sitt skräddare embete, skal först twådelen afsättias, men tridie delen 
på sal. Jacob Mårtenssons hustrus wäg:r arfwa dhe andre arfwingarne per qvota sin emillan. 
  [I marginalen:] NB  löösöhrerne angående. 
 
6. Oluf Swensson i Häxåsen som genom ländzman Nils Hansson och sochnskrifwaren Hans 
Nilsson stembder ähr, at swara Jon Muur och Hans Nilsson för cronans uthlagors rest, men eij 
framkommit. Skal derföre plichta 3 marker s.m:t effter 33 cap. Tingb. L.L. 
 
7. Eliae Jönssons hemman i Älfwen opbödz trijdie gången wederböranderne til återlössn. 
 
8. Erich Jonssons hemman i Ältnäs opbödz tridie gången, kiöpt af Pehr och Erich Olufsson 
för 45 r.d:r. 
 
 
 
 

Ting 30 och 31 oktober 1678  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, A I:8, fol 70r-73v. ÖLA 
 
Anno 1678 den 30 octobris höltz laga tingh med allmogen af Owijkens tingelagh. Närwaran-
des cronones befallningsman wälb:de Jonas Flodin, tillika med dhe tolf eedhsworne nämbde-
män. 
 Pehr Olufsson i Backe,  Jacob Andersson i Landsom, 
 Pehr Jonsson i Wästnåhr,  Nils Persson i Hackåsen, 
 Oluf Jonsson i Bothåsen,  Bengt Thomæsson i Bohlåsen, 
 Joen Olufsson i Swänssåsen,  Swen Persson i Häggen, 
 Oluf Erichsson i Kiöfra,  Mattz Hansson i Wijken, 
 Oluf Andersson i Miähla, Elias Jönsson i Älfwen.  
 
1. Dato aflade Oluf Andersson i Miähla och Elias Jönsson i Älfwen sin nämbdemans eedh. 
 
2. Pigan Sigrid Nilsdotter i Hällne bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med een soldat 
ifrån Norrige, Arne benemnd, förleden 8 dagar för Michaelis \1677/ och aflat tilhopa barn, 
hwilket föddes förleden Erichz messe tijd den 18 maij, som ähn lefwer, hwilket hon inständigt 
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påståår \skulle sandt wara/ och effter hennes rechningh ifrån 8 dagar för Michaelis och til 18 
maij blifwer allenast 34 weckor. Fallerar altså på \hennes räkenskap/ 6 weckor. 
 Den 31 octob. bekände Sigrid effter alfwarsam förmahningh det dragoun Henning Pers-
son, den mindre, \ifrån Lijdt sochn/ een gifft persohn, som logerade hoos Jacobz änkia i 
Wästnåhr ähr rätta barnefadren, hwilken tilhåller än utj Lijdt. Denne persohn hafwer mörck-
brunt håår och skiägg. Opskötz dette til näste laga tingh. Imedlertijdh skal Henningh citeras 
henne til swars.  [fol.70v]    
 
11.  puncten och den sidsta.  [Se §11, fol. 73v] 
Dragouns Oluf Nilssons Helsingz hustru, Anna Elofzdotter \född i Arbrå s:n i Helsingeland/ 
som hafwer sin man hafft i Tyskland under major \och/ capitein Rutencrantz compagnie, 
hwilken anno 1677 war i lifwet, bekänner hafwa hafft lägersmåhl med een \swensk/ ryttare 
\som bröt på tyska, wid pass/ 4 weckor för juul 1677. Hwad ryttaren heeter eller under hwad 
compagnie han waar, weet hon icke, uthan hon hafwer råkat honom \på wägen/ emillan 
Röröön och Båhlåsen, dher han hafer henne häfdat, och hafwer aflat tilhopa barn, som föddes 
5 weckor för Michaelis, hwilket än lefwer. Tolfmän betyga att wid samma tijdh hafwa 
Östergiötz ryttare compagnie hafft ett nattläger här i Owijken och straxt marcherat af til 
Hallen. Effter alfwarsam förmahning af rätten kan hon eij förmåås til någon annan be-
kännelsse. 
 Den 31 octob.  
Bekände tolfman Bengt Thomæson i Bohlåsen hafwa kommit i förfarenheet och hördt ryckte, 
det Anna skulle hafwa hafft beställa med en gifft persohn, Torsten Person i Bohlåsen, som 
henne hafwer hysat. Häigdrijdaren [’skogvaktare’] w:tt Pehr Wellamsson refererade hafwa 
den misstancken om desse persohner, när de förlede[n] sommar \1 åhr sedan/ wore på hanss 
slott och arbete, hafwa Torsten och Anna med hans legofolk legat förste natten \qwar/ på 
slotten och eij gått heem, men andra natten hafwa legofolket gåt hem, men Anna och Torsten 
legat allena qwar dher i slotten öfwer natten \dett Anna eij kan neka till/. Pehr Wellamsson 
berättar och, när som qwinfolken skulle ransaka Anna, om hon war hafwande eller eij, då 
hafwer Torsten, som henne hyst hafwer i sin gård, hotat qwinnorna, skulle stemma dhem til 
tingz för sådan misstanka och witesmåhl. [fol.71r] 
 
3. Änkian \sal./ Oluf Perssons i Landsom, h. Karin Olufzdotter bekänner och sigh \förleden 
Larsmessa 1677/ hafwa hafft lägersmåhl med capitein Grams hakaskytt, Halfwar benembd, 
\född i Åberg och Allzen sochn/ och aflat tilhopa barn, hwilket föddes \1 månad för/ förleden 
midsommars tijdh, som ännu lefwer. Denne Halfwar förnimmes eij wara hemmastadder i 
Allzen, uthan föllier sin capitein Gram til Stockholm för hakaskytt, dock innan kort förwäntes 
tilbaka. Förleden höstas medan baggarna woro här i landet, war denne Halfwar capitein 
Lakornes hakaskytt, som fängin och öfwerförder blef til Norrige. Och emedan Halfwar eij ähr 
tilstädes, dy opskötz til näste laga tingh.  
 Den 31 octob. 
Tolfman Jacob Andersson i Landsom bekände hafwa förledin midsommars tijd, när landz-
mötet höltz i Mörtzil, hafwer han råkat Halfwar och honom kundgiordt det änkian i Landsom 
haar låtit christna barnet honom til handa. Då Halfwar aldeles nekade, föregifwandes, Icke 
hafwer iagh med henne beställa, uthan der hon icke wil bekänna sanningen, så will iagh den 
oppenbara. 
 Elliest berättar tolfman Jacob Andersson hafwa stora misstanckar til capitein Lakornes 
förrijdare Oluf Michelsson be:d, en gifft man ifrån Ångermanaland, hwilken dher alltid tilhölt 
i gården, och icke hade dher sitt qwarter, uthan \det/ war capiteins.  [fol.71v]  
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4. Kyrkioheerden wyrdige h:r Hans Drake opbiuder förste gången några ängie slotter han 
haar bytt med sine grannar Per Jonss. i Wijken, Jöns Ol. i \Joxåsen och Lars Jonss. ibid/ utj 
slottegodzet Halfwarsbacken. 
 
5. Fältberedaren Christopher Broddesson beswärade sigh öfwer Jon Jonsson Muur den 
yngre, hafwa för 1 ½ åhr sedan legdt honom til Helsingeland [Hudwikzwald] effter siählspeck 
och fått honom een häst som Christopher länte af Per Jonsson i Wästnåhr, wärd tolf d:r s.m:t, 
hwilken häst Jonas hafwer bortbytt i Helsingeland och fått een g:l odugelig igen. Hwarföre 
pröver rätten skiäligt och Sveriges lagh 8 cap. Kiöpmåla balken lijkmätigt, det Jonas betahlar 
hästen med 12 d:r s.m:t och han sökie sin fader igen som g:la hästen bekommit, det bäst han 
gitter. 
 
6. Jöns Pehrsson i Ångroon och Myskie sochn klagade att Erich Erichsson i Byyn hafwer 
förledin Michaelis tijd kommit til sigh med wredesmod utj sin gård, hafwandes een ryttare 
med sigh, och begynte bruka onyttig mun på sigh, förekastandes om han wille tilläggia sigh 
hafwa stuhlit hanss bort kombne kopparkittel, eller taga sigh aldeles frij, effter Jöns tilförne 
\som Erich bekänner/ skulle hafwa förekastat sigh stuhlit hanss kittel hwilket Jöns nu nekar 
til, det eij hafwa giordt. [fol.72r] Sedan dhe hafwa een stund brukat mun sin emillan hafwer 
Erich stött Jöns i mun med knyttnäfwen. Då hafwer Jöns fattat i Erich och för \dhem/ bägge 
burit omkull wid spijsen. Hafwer sedan Erich sparkat Jöns i ansickte med sin foot och blifwit 
blodigh. Nödgades Jöns Persson skicka effter corneten Erich Andersson Bärg, som dher loge-
rade, at inkomma och skillia dhem, hwilken straxt inkom med sin wäria och dhem åthskillde. 
 Ryttaren Erich Andersson Krabbe witnade, att Jöns Persson och Erich Erichsson Grott i 
Byyn råkade hwarandra först i Jon Anderssons gård i Ångron, dher Erich hafwer tilfrågat 
Jöns, du skall antingen läggia mig til om kopparkittlen, eller giöra migh frij. Neij, swarade 
Jöns, det giör iagh icke. Du skal då säija migh sagusman. Neij, sade Jöns, fahnen tage den 
som det giör, iagh har hördt af många. Sedan gick Jöns Persson heem til sin gård, och straxt 
effter haar Erich Krabbe fölgdt medh. När dhe kommo i stugun hafwer Erich Krabbe gifwit 
sigh i taal med annat folk, och eij sågh huru slagzmåhlet begyntes, före dhe låge öfwer säthet 
och höllo hwarannan i håret. Nekandes eij wetta hwilken som först haar slagit till.  
 Erich Grott imponerades effter lag, 5 cap. Edzöris balk. sielf tolffte sigh befrija, eij med 
wredesmod hafwa gått effter Jöns Persson att giöra honom skada. Om hwilket han twiflade eij 
kunna förmå, eller få någon med sigh til wärningsmän.  
 Verte Resolution [se fol.73r]   [fol.72v] 
 
7. Klockarn Joen Hansson i Häggen tilstod för rätten wara skyldig ländzman i Wämbdahlen 
5 orter länte penningar, hwilke han effter 33 cap. Kongs. b:n erkännes förplichtat betahla. 
 
Torsten Persson i Bohlåsen, een gifft man, som denne Anna Elofzd:r hafwer hafft i sin gårdh 
och herbergerat, förestältes om han icke hafwer olofligen hafft beställa med Anna Elofzd:r. 
Dher til han nekade inständigt. 
 W:tt Pehr Wellamsson refererar och hördt af Bengt Thomæsons hustru säijas en gångh 
hafwa kommit in på Torsten och hans hustru lydt på dheras taal, sigh beswärat för sin hustru, 
iagh hafwer så ondt i ryggen. Då hafwer Torstens hustru sagd[t], du hafwer fuller nu warit i 
hoop med hooran din, Anna, och låtit rijda ryggen af tigh. 
 Bengt Thomæsons hustru Sigrid Erichsdotter tilståår hafwa ofwanbe:te ord hördt af Tor-
stens hustru, Märit Mattzdotter. H. Sigrid bekänner när hon och hennes granhustru h. Agnis 
Halfwarsdotter kommo til Torstens gård \förleden wåhres/ at besee kohnan Anna Elofzdotter, 
då swarade Torstens hustru, jagh will swäria att Anna icke ähr blifwit beblandat med något 



 

105 
 

\manfolk/ här i gården. Då de henne fuller ransakade, men Anna inständigt nekade sig warit 
hafwande.  
 Tolfman Bengt Thomæson berättade at för 4 á 5 åhr sedan hafwer denne Anna tilbudit 
bedraga sin broder med lättfärdigheet, så att han nödgades illa honom tractera med hugg och 
slagh för än han henne öfwergaf. Wid den tijden war och Annas man hemma.  
 Detta opskötz til widare ransakningh af näste laga tingh.  [fol.73r] 
 
 Resolutio, den 31 octob.  [Se §6, fol.72r] 
Effter noga ransakan och Erich Erichsson Grottz egen bekännelsse hafwa gått ifrån Oluf 
Anderssons gård, dher han först råkade Jöns Persson och sedan til Jöns Persson \dher han/ uti 
hanss stugu \hafwer/ urgerat på det samma och frågat effter sagusman, hwilken honom haar 
misstänckt för kopparkittelen. Dher af förordsakat slagzmåhl, hwar ifrån Erich Grott eij kan 
undfalla, hwarför effter 5 cap. Edzörisbalk saakfältes til 40 marker s.m:t för hemgångarne.  
 Jöns Persson i Ångroon oppenbarade sin sagusman, nembl. Jöns Jönsson i Miäla, hwilken 
berättar hafwa det hördt af änkian Oluf Winters h. Brita så sagdt, det gåår i taal at Erich i 
Byyn misstänckes för kittelen. 
 Tolfman Jacob Andersson i Landsom betygar så hördt af sin granne Pehr Persson hafwa 
hördt det Erich Grott skulle hafwa en kittel hoos kopparslagaren i Tand, Jacob Erichsson, och 
kittelen hafwer blifwit större än han wehlat. Om kittelen nekar Per Persson så sagdt, uthan 
\tahlet/ refererat om slagsmåhlet i Ångroon.  
 Parterne beropa sigh på flera sagusmän. Dy skola dhe citeras alla, som dherutj interes-
serade ähre til näste laga tingh.  [fol.73v] 
 
8. Mons:r Pehr Sundin å sin patrons, rådmans wäl:tt Nils Blanckz wäg:r, fordrar af Oluf 
Swenss. i Häxåsen 1 r.d:r 4 skill:r, rest på 10 r.d:r länte p:g:r. Oluf dher emot beroper sig på 
Pehr Wellamsson hafwer be:te r.d:r länt af honom i länssmansgården och betalte sal. befall-
ningsman \D. Bertilson/, hwilket Pehr Wellamsson tilståår, och emedan Oluf Swensson dess-
uthan tilbiuder sig sielf tridie med eed befrija, hafwa den r.d:r betalt, hwarföre Oluf her ifrån 
erkännes frij. 
 
9. Gambla nämndeman Anders Nilsson i Tåssåsen, 67 åhrs man, witnade effter sin sal. 
faders ord, hördt att \uthbyes/ Låckåås man hafwer hafft detta omtwistade qwarnställe \ett 
dygn i/ hwar \14 dagar/ på 100 åhrs tijdh \utj/ Halloms åån \hoos Per Biörsson,/ och det andra 
dygnet tilhörer under Pehr Biörssons hemman i Hallom, som han sigh sedermehra tilhandlat 
hafwer a:o 1671. Hwarföre pröfwar rätten skiäligt och Sweriges lagh 1 cap. Jord.b. lijkmätigt, 
\sampt tilföllie af Kongl. resolution a:o 1673/, det Låckååsman behåller \be:te qwarndygn i 
anhwar wecke/ oklandrat, så her effter som det af ålder underlegat hafwer. 
 
10. Pehr Biörsson i Österhallom bewilliades fastebreff på 1 ⅔ tunl. jord som han af corp. Per 
Jonsson Sijk för 40 r.d:r kiöpt hafwer, emedan det befanss wara lagbudit och lagståndit och 
inga emedler lagl. hafwer klandrat. 
 
11. Om Oluf Nilsson Helsings hustru, Anna Elofsd:r och Torsten Persson i Bohlåhsen, vide 
supra.  [Se ovan, fol. 70v] 
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Ting 18 juni 1679 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:8, fol 148r-154v. ÖLA.  
 
Anno 1679 d. 18 junij höltz laga tingh j Owijken. Närwarande cronones befallningsman wäl-
b:de Jonas Flodin och nämbden. 
 Pehr Olufsson i Backe,  Jöns Jönsson i Miähla, 
 Bengt Thomæson i Bohlåsen,  Jacob Andersson i Landsom, 
 Joen Olufsson i Swänssåsen,  Pehr Jonsson i Wästnåhr, 
 Swen Persson i Häggen, Nils Persson i Hackåsen, 
 Oluf Erichsson i Kiöfra, Anders Påhlson i Joxåsen, 
 Mattz Hansson i Wijken,  Elias Jönsson i Älfwen. 
 
1. Jöns Jönsson i Miähla aflade sin nämbdemanss eedh. 
 
2. Af dato 21 julij 1677 publicerades \för allmogen/ Kongl. Maij:ttz placat och förordningh 
emot skattskyldigh jordz deelningh och förminskande. [fol.148v]  
 
3. Tridieman Oluf Persson i Åsen som oppå frijheet optager ödeshemmanet Lägden i Åsen, 
\hwilket/ cronan genom \3 åhrs/ ödesmåhl tilfallit ähr, beswärar sigh det prowiandtmestaren 
wälb:de Pehr Erichsson Niure hafwer i desse förgångne åhr inkräcktadt sigh \een lägde, hwil-
ken/ af ålder hafwer tillydt det hemmanet han tilträder, som bewijses af 1605 åhrs tingsdomb 
d. 23 octob. Samma beswär hafwer Lars Gulichson i Hofwermoo, een lägde parth i samma 
lägde i Åsen som hanss förfäder hafwa ärfdt ifrån Åsen, det nämbden på sin eedz plicht betyg-
ade så i sanningh wara. Jempte \2:ne/ gamble män Pehr Jönsson i Hellne och Henrich Jönsson 
ibid. hafwa a:o 1676 d. 1 novembris sin attest dher å gifwit. Altså erkänner rätten tilföllie af 
Sweriges lag 1 cap. Jord.b. L.L. \sampt Kongl. Maij:ttz resolution om ägornes förminskande 
d. 21 julij 1677/ skiäligt, det kiäranderna tilträda dhe ägor som \dhe/ af ålder under sine 
hemman \hafft och af uhrminnes tijder tillydt/ hafwa. 
 
Såsom Lars Gulichsson i Hofwermoo eij med något skiähl kan bewijsa wara berättigat til dhet 
fäboställe han haar sigh inkräcktadt på Pehrssåås afradzlandh, som Åse männerne hafwa a:o 
1666 taxerat och dher på bekommit h:s excell:s gouverneurens \högwälb:e h:r Carl Sparres/ 
confirmation af dato 3 septembris 1667.   [fol.149r] 
 NB. Vide förre åhrs tingsprotocoll d. 30 octob. 1678. 
 
4. Walbor Jönssdotter i Swänssåsen bekänner sig hafwa hafft lägersmåhl med een ryttare af 
östgiöte sqvadron och major Schillings compagnie, Erich be:d, förledin höstas i augustj må-
nad och aflat med honom 2:ne barn, hwilke föddes förleden junij månad, 8 dagar för pinges-
helgen. Ryttaren ähr eij tilstedes, uthan öfwer wintern logerat i Helsingeland. Altså effter 
ryttaren eij ähr tilstedes, dy opskötz til hanss återkompst och näste laga tingh. 
 
5. Kohnan Sigrid Nilssdotter i Hällne som å förra tinget 1678 den 30 octobris bekände 
hafwa hafft olofligit omgängie med een gifft dragoun Hemming Persson i Ringsta ifrån Lijdt 
sochn, hwilket han och hafwer tilstådt och ähr \derföre/ af auditeuren Anders Plantin tagin 
unders krigsrätt. Så emedan gerningen ähr bekänd, hwarföre effter Kongl. \Maij:ttz straff-
ordningh/ saakfältes denne Sigrid, som ogifft ähr, til 40 marker silfwermynt, men effter som 
hon intet hade något at böta med, dy plichtade hon med kroppen och execution dher öfwer 
\genast/ anstältes.  [fol.149v]  
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6. Gussorm Keelsson i Hofwermo klagade det hanss swåger Lars Gulichsson ibid. hafwer 
först budit sigh heem til näste grangården och gifwit sigh först bränwijn, \sedan/ begynt träta 
om den skada swijnen skulle hafwa oprotadt \bökadt/. När han war på heemwägen hafwer 
Lars fölgdt honom \til wägs/, först tagit i håret och slagit under ögat en blånad, sedan med ett 
gräfskafft een slängh öfwer armen. Dher til Lars eij neka kan, uthan sådant tilståår skedt wara. 
\Lars/ klagar dher emot det Gussorm hafwer skurit sigh i fingret med knijf, hwilket Gussorm 
bekänner dhet giordt \j nödwärn/, effter Lars och hans hustru lågo bägge på honom, nödgades 
uttaga knifwen.  
 Hwarför effter 13 cap. Sårmåla b. med willia saakfältes \Lars/ för håårdrag, pust och en 
släng á 3 marker s.m:t för hwartera, blifwe 9 marker. Men för det Lars Gulichsson haar 
tilwidt Gussorm Keelsson, optagit hanss fogelsnaror i skogn och förwidt för tiufwerij, skal 
effterspanas när \och på hwad tijd/ snarorna optogos, som Gussorm haar honom lefuererat 
tilbaka, om dhe i förbudijn tijd ähre uthsatte.  
 Sedan skal och ransakas om dhesse rååstenar som i åkern ståår, och Gussorm förwijtes \af 
Lars/ hafwa kiördt öfwer med mull, i den mehningh att öfwerskyhla \honom/ för andres gode 
män, som om detta ährendet skohla ransaka huru dher med beskaffat ähr, gifwandes rätten all 
god underrättelsse til näste laga tingh.  [fol.150r]  
 
1. Tridieman Lars Nilsson i Backe fordrar 1 d:r 28 öre s.m:t, resterande knechte p:g:r af sal. 
Pehr Nilssons i Joxåsen successore på hemmanet, Anders Påhlsson skomakare, som och 
arfwinge ähr. Altså erkännes han förplichtadt dhem betahla. 
 
2. Tridieman Erich Enarsson rester 8 d:r k.m:t på sin löhn, för uthan dhe 20 d:r k.m:t. den 
förrymbde Torsten Persson haar af rothen opburit. 
 
3. Erich Jönsson ähr uttagen för Hofwermoo rothen af hwilken tilförne 2 karlar ähre utgångne, 
som döde ähre blefwo, och allenast af rothen fåt på 20 d:r k.m:t. Dhe öfrige restera, som han 
eij weet tilgå. 
 
Lars Jönsson i Joxåsen ähr enda bonden, hafwer ingen hielp fått af dhe andra bönderne, effter 
dhe tilförene hafwa uthgiordt til den förrymbde. 
 
Måns Jönsson i Backen klagade att när som han i förledit åhr blef commenderat med marchen 
til Norrige fåt Pehr Olufsson i Fuhnäs til förwahringh 5 ort p:g:r och een wäska god om 1/2 
r.d:r som Oluf Persson i Backe, Lars Jönsson i Joxåsen och Jöns Erichson i Wästnår bewitna 
det Pehr hafwer emottagit, men han föregifwer det Pehr Jonsson i Klöfsiö hafwer samma 
wähska borttagit. Alltså erkände rättn skiähligt Pehr Olufsson förplichtat betahla, och han 
sökie sin man Pehr Jonsson det bäst han gitter.   [fol.150v]  
 
Tridieman Oluf Persson i Backen bekänner sigh allenast fått af Torsten Persson i Bohlåsen \5 
d:r/ och Oluf Swensson i Häxåsen 6 d:r k.m:t. Dhe öfrige restera och den förrymbde tridieman 
Bengt i Goxåsen haar eij heller mehra fått än 10 d:r k.m:t. Desse hålle sigh nu undan, och eij 
tilstädes ähre. 
 
Förrijdaren Erich Olufsson i Giärde inneståår med 1677 åhrs uthlagor af sitt hemman, men 
disputerar willia hafwa dhet på sin förtiente löön medan han haar warit i fiendelandh. Men 
såsom regementskrifwaren Johan Johansson, wälb:de Jacob Scherman eij wil bestå, altså 
kunna dhe förrijdaren eij gottgöras.  
 
Gamle ländzman Joen Muur beswärar sigh öfwer Anders Jonsson skräddare i Sölfbacken för 
dhet han innehåller hoos sigh på 1675 åhrs uthlagor 3 d:r sölfm:t och dhem måst betahla. 
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Anders dher emot inwänder samme p:g:r lefrert til regementzqwartermestaren well. Gustaff 
Sabbel och fåt qwittantz. Men såsom Anders haar innehållit och eij framwist qwittantzet före 
Joen Muur haar slutit reckning med sal. befallningsman wäll:de Daniel Bertilsson, \hwilket/ 
sedermera eij honom ähr blifwit gotgiordt. Altså erkännes Anders desse 3 d:r s.m:t betahla. 
 [fol.151r] 
 
Sundwis Erichsson i Hofwermoo kiärade til Essbiör Olufsson i Långswed effter en bååt som 
han haar honom länt öfwer Myskie siön, och den eij igen bekom, hwarföre tillföllie af 8 cap. 
Kiöpmåhla balken eerkännes Essbiörn förplichtadt med 5 ort betahla, och han sökie sin man 
igen det bäst han gitter. 
 
Essbiör Olufsson androgh Jönss Persson i Ångron hafwa samma bååt länt af sigh och eij fördt 
honom på samma ställe tilbaka, eij heller opdragit, uthan när floden haar opstigit, flutit uth, så 
at stormwäder haar honom drifwit på Grubbkiählen. Altså erkännes Jöns derföre swara effter 
be:te capitel, och samma bååt betahla.  
 
7. Gamle ländsman Joen Muur som a:o 1673 d. 13 maij hafwer caverat för Norgårdz pi-
gorna 1 t:a magazinskorn som ännu til sal. befallningsmans Roshemij sterbhuus obetalt ähr, 
sampt interesse 1 f:d 5 ¾ kanna korn, til hwilket ländzman tilståår, \men föregifwer eij hafwa 
af pijgorne uthbekommit/, hwar före \effter 12 cap. Köp.b. L.L./ erkännes Joen förplichtat 
samma rest betahla, och sökie han Norgårdz folket det bäst han gitter. 
 
8. Sammaledes erkännes \och/ Joen Muur förplichtat at betala til sal. befallningsmans Lars 
Roshemij sterbhuus fullmechtig, tullnären Jacob Johansson, dhe resterande 1675 åhrs huus-
folkz mantahls p:g:r 12 d:r silf.m:t \effter utgifwin obligation/ och ländzman sökie \dhe 
resterande/ igen, dhet bäst han gitter, som eij förr haar cronans rest utfordrat.  [fol.151v]  
 
Oluf Jonsson i Bootåsen insinuerade een testamentzskrifft, daterat Bootåsen d. 1 maij 1679, 
emillan honom och hans hustru oprättadt, af innehåld: 1.) Emedan dhe woro barnlöse folk och 
dheras ägendomb mästedelen af aflinge bestod, och Gud skulle entera kalla, då den qwar-
lembnade niuta qwarlåtenskapen i sin lijfztijd orördt för dhen andras arfwingar. 2.) Dher Gud 
skulle honom Oluf Jonsson hedankalla först, då skulle hans k. hustru hafwa sine frijhuus och 
tilhåld i gården och sig \til/ nähringh nyttia några små åkerstycken som dhe af swijne[?]weld 
hafwa opbrutit, och födan för en koo åhrl. i sin lijffztijdh. Så emedan dette testamentum 
reciprocum ähr af frij willia, wälbetänckt mod och bägge parternas arfwingar, underskriff-
\wit/ i goda mänss nährwaro, som dhe och nu inför rätten tilstå, hwarföre detta utj alla sina 
clausulis confirmerades \at stå och eij återgå/ och effter bägges dheras död \eller dher dhen 
qwarlembnade persohnen träder i ett annat giffte/ gånge dheras ägendomb til skifftes effter 
lagh arfwingarna emillan. 
 
9. NB. Torsten Persson i Bohlåsen fästade lagh eij hafwa beställa med sal. Oluf Nilssons 
hustru Anna Olofzdotter som han på förra tinget 1678 den 30 octob. ähr angifen före. Uthan 
näste laga tingh sielf tolffte lofwade sigh befrija.  [OBS. fol.153r] 
 
10. Oluf Swänsson i Håxåsen, som hafwer angifwit gl. ländzman Jon Muur för hanss excell:z 
högwälborne h:r generalen Carl Sparre, uttagit 22 d:r k.m:t i servis penningar \til sin nytta/ 
som han eij bewijsa kan, dhet ländzman hafwer opburit, uthan h:r öfwerstleutnanten af ca-
valleriet Hirskheit. 
 2:do förwidt ländzman Muur wara orsaken til det capitein Harder haar skickadt effter 
honom med handklofwar effter hanss tridieman haar rymbdt för det han eij utbekom sin löön. 
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 3:tio beskylt ländzman hafft borta ett åhrs uthlagor för sigh. Om han skulle ändå dhem 
andre gången betahla, så hafwer Muuren dhem \lijkwäl/ borta, och at han wille honom aldeles 
uthöda[?] och gå ifrån gården, lijka som han haar handlat med andra hemmanet i Håxåsen, 
\hwilket/ ländzman har brukat på gräsgiäld. Dher emot opwiste ländzman sochnskrifwarens 
Hans Nilssons och 2:e tolfmäns slutne rechningh parterne emillan. Dher i Oluf Swenssons 
blifwer skyldig 5 d:r 4 öre s.m:t i rest på uthlagorne. Altså för ofwanbe:te obewijslige wites-
måhlen, kunde rätten eij befrija Oluf Swensson, uthan effter 20 cap Ting. b. L.L. saakfältes til 
40 marker s.m:t. Och dher ofwan på betahla dhe 5 d:r 4 öre s.m:t som han rättmäteligen 
skyldigh ähr, och ländzman blifwer ifrån hans beskyldningar aldeles befrijadt. 
 
 [fol.152r. I protokollet inbunden inlaga från länsman Muur, till ovanstående ärende] 
  Ehreborne och wälb. herrar h:r befalningzman och h:r härades höfdige.  
Jagh nödges däne ehrade rätn bessuära i så måtto att iagh af Oluf Suänsson i Häxååss ähr för 
hanz ex:l:z h:r generaln angifuin att iagh hafuer migh myckiet illa förholit emot honom och 
andra som dän skrifuelsse [u]tuisser som senast på comisions ransakningen förhandn war och 
i Bärgh war sammandicktat, hafuer han äij der medh upehållit utan låtit ställa en suplicatzion 
till hans ex:ll:z att medh stor klagan att iagh hafuer tagit af honom 22 d:r k.m:t i seruis. 
 2. Sedan hafuer iagh tagit honom och låtit föra honom medh tridiemänz sol[d]attna der 
han då blef fri när han i Bärgh f[i]ck säia för öfuerst lutnan Rebigh huru han war hanterat. 
Sedan skrifuer han att iagh lett skrifua hanom andra gången till tridieman. 
 3. Sålunda hafuer iagh handlat medh hanom upå dedh iagh kunde för hans gårdh ådde[?], 
så wäll som iagh hafuer giort dän andra gården i Häxåås dän iagh några åhr hafuer brukat till 
slått suplica slutas. 
 4. Beskyler Oluf migh att iagh hafuer ett åhrs inlagor borta för honom dedh han hafuer 
sagt i soknskrifuarenz sampt några af 12-männernas åhöran. Om han däm än skulle betalla så 
hafuer iagh däm ändåk borta \säia huadh iagh wil/. Länder min tiänstlige begäran att Oluf 
måtte blifua tilhålin migh beuissa dedh han hafuer migh beskylat förre. Eller lagligen plikta 
emädan dedh angår min ähra och redelighet. 
 Förrblifuer wäll:t herrars tiänare medh nemdenz tiänstpliktige tiänar. 
   Jonas Muur 
 
 [Tillskrivet med annan hand]: 
Hans Nilsons sochnskrifware rechningh med tolfmän utwihsar, det Oluf Swensson blifwer 
skyldigh 5 d:r 4 öre s.m:t på uthlagorna til Jon Muur, altså hafwer Oluf eij öfwerbetalt. 
    
 [På inlagans baksida] [fol. 152v]: 
Præsenterat på Owijkens laga tingh d. 18 junij 1679, då Oluf Swensson effter laga stembningh 
haar begifwit sigh ifrån tinget.  
  Attesterar Daniel Larsson Sidenius. 
 
 [forts. på fol.153r] 
11. Joen Nilsson i Swänssåsen tilståår inför rätten wara skyldig til gambla pigan Karin Olufz-
dotter ibid. 13 ½ r.d:r capital som hanss fader Nils Olufsson hafwer a:o 1653 \opburit hennes 
tilfallne/ jord p:g:r i Trappnäs 8 r.d:r och 1656 hennes arf i Brundflod 5 ½ r.d:r. Hwilke 13 ½ 
r.d:r erkännes Jon Nilsson förplichtat betahla uthan widare oppehåldh.   [fol.153v]  
 
[12.]Ländzman Jon Muur insinuerade een reckningh i gåår emot Norgårdz pigorna med be-
fallningh att til idag swara med contrareckningh. När lendzmans reckning igenfordrades, och 
henne [lucka] frågades hwar hennes reckningh ähr, swarade hon befallningsman wäll:d 
Flodin, jag fåår lijka rätt dher på, som i gåår. 
 [Resten av sidan saknar text.]  [fol.154r] 
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  Owijken den 18 junij 1679. 
13. Jöns Persson i Ångroon beswärade sigh så nu, som å förra tinget den 31 octobris 1678 eij 
wara benögd med det contract som a:o 1676 den 3 novemb. optättades emillan sigh och sin 
morbroders, sal. Lars Jönssons i Ångroons \änkia/, hustru Göhle Keelsdotter, at gifwa henne 
åhrligen til oppehälle i sin lijfztijdh 3 t:r korn, opföda åth henne 2 st. koor, sampt förunna 
henne nödtorfftige huusrum, med weed och werma, som sielfwa contractet mehra innehåller, 
begärandes få änkian uthlösa och blifwa af med henne aldeles uthur gården. 
 H. Göhle Keelsdotter opwijser sin sal. manss Lars Jönssons i Ångrons 2:ne systrars uth-
löösnings skrifft af dato Ångroon d. 4 junij 1650. Dher uti bewijses sal. Lars Jönsson hafuer 
gifwet til hwarthera sin syster för dheras odels afträde 52 specie r.d:r, blifwa 104 r.d:r. Utj 
be:de summa hafwer sal. Lars Jönsson opburit h. Göhles jord p:g:r \16 specie r.d:r/ som \hon/ 
för sitt fäderne jord i Böhle har bekommit och dher med utlöst be:te 2:ne systrar. Dhe öfrige 
88 specie r.d:r som ähr bägges dheras aflinge tilkommer h. Göhle 1/3 part, 29 ⅓ r.d:r. Blifwa 
tilhopa 45 ⅓ r.d:r in specie. 
 Så emedan änkian inständigt påståår i sin lijfztijdh emot skatt sielf bruka, så sin arfwe 
som aflinge jord i Ångroon, nembl:n 1/6 part i hemmanet så i huus och jord som alla tillagor i 
wåto och torro, etc. Hwarföre til föllie af Sweriges lagh 19 cap. Ärfd.b. och 27 och 29 cap. 
Jord. b. sampt 4 cap. Bygg. b.L.L. erkänner rätten skiähligt änkian h. Göhle wara berättigat 
dhet bruka och behålla sigh til oppehälle i sin lijfztijdh, och gånge sedan effter lagh be:de 
arfzpart i gården hennes arfwingar till [fol.154v] skifftes, helst emedan Jöns Persson sigh sielf 
hafwer ryggiat contractet, och eij wil effter förlijkningh och landsens bruuk bestå henne för-
råd, oachtadt hon i 29 åhr sin sal. manss boo, som en ährlig hustru wäl förestådt.  
 2:do. Såsom änkian intet hafwer fåt så på gården eij heller niutit sit contract til gode \för 
1678/, dy erkänner rätten honom \Jöns Persson/ wara plichtigh fullgiöra contractetz innehåld 
med 3 t:r spanmåhl,  
 3:tio. För 1679 effterlåtes henne tilträda sin siettepart\i huus och/ jordh, dock at hon 
betalar honom hans uthsäde och bruuk effter mätismanna ordom. 
 Emot denne domb appelerade Jöns Persson uthan caution med 3 marker s.m:t. 
 
 
 
 

Ting 3 november 1679 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:8, fol 176r-178r. ÖLA 
 
Anno 1679 d. 3 novemb. höltz laga tingh j Owijken, med allmogen dher samma städes \af 
heela giäldet/. Närwarandes cronones befallningsman, wälbetrodde Jonas Flodin, tillika med 
nämbden. 
        Owijkz tolfmän.           Hackåås. 
 Swen Persson i Häggien, Oluf Michelsson i Billsta, 
 Pehr Olufsson i Backe, Anders Nilsson i Giärde, 
 Bengt Thomsson i Bohlåsen, Pehr Olufsson i Östnår, 
 Nils Persson i Hackåsen,          Myskie. 
 Mattz Hansson i Wijken, Jacob Andersson i Landsom, 
 Joen Olufsson i Swänssåsen, Oluf Erichsson i Kiöfra, 
     Elias Jönsson i Älfwen. 
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Oluf Månsson i Bilsta på sin hustrus Brita Nilssdotters wäg:r och Hans Hansson i Lägden på 
sine systerbarns wäg:r begära få tilträda sitt odelshemman i Billsta, Nils Erichssons benembd, 
och effterlåtes erläggia resterande 2:ne åhrs uthlagor till Kongl. Maij:tt och cronan för 1678 
och 1679 af 3 tunneland, som belöper [lucka] och sedan här effter åhrligen cronones uthlagor 
præstera. 
 [I marginalen]: Befall:n gaf dher å sitt breff.  [fol.176v] 
 
1. Walborg Jönsdotter i Swänssåsen som å förra tinget den 16 junij angifwin blef hafwer 
hafft lägersmåhl med en ryttare af östgiöterne och major Schillingz compagnie, Erich be-
nembd, som ähr nu bortcommenderat med ryttmester Niclas Ahlman uthur landet.  
 Såsom effter noga ransakan och effterfrågan eij förnimmes kan, af huusbonden Pehr Jöns-
son i Swänssåsen, det Walborg med ingen annan hafft beställa än Erich, som dher i gården 
war inlogerat. Hwarföre effter Kongl. håfrättens resolution saakfältes till 20 marker s.m:t. 
Men äger intet at böta med, dy hon plichtade med kroppen. 
 
2. Änkian Karin Olufzdotter i Landsom, som å förrige tingen ähr angifwin skulle hafwa 
hafft beställa med tridieman Halfwar Andersson i Åberg och Allzen sochn, och aflat tilhopa 
barn, som föddes för midsiommar 1678. Halfwar hafwer på krigsrätten bekändt warit barne-
fadren, som auditeurens wälb:de Anders Plantins attest innehåller, hwarföre til föllie af Kongl. 
håfrättens resolution saakfältes Anna til 20 marker s.m:t, men Halfwar haar plichtat under 
krigzrätt. Brodren Pehr Olufsson i Åsen och Myskie caverade för bötterne.  [fol.177r] 
 
3. Torsten Persson i Bohlåsen, som å förra tinget den 18 junij 1679 fästade lagh sielf tolffte 
sigh befrija ifrån det roop och ryckte, som han den 30 octob. 1678 war angifwin, lijka som 
han skule hafwa hafft beställa med een dragouns änkia Anna Elofzdotter, som hafwer födt 
oächta barn uti Torsten Perssons gårdh och beskyllt på een ryttare Jacob Kirssmar skulle wara 
barnefadren. Dher til ryttaren haar på Hallens laga tingh d. 2 novemb. 1678 aldeles nekadt, 
och tilbudit med sina cammerater gå eedh, som protocollet af ofwanbe:te datij widare inne-
håller. Altså hafwer Torsten Persson i Bohlåsen ifrån denne grafwa beskyllningh lagligen sielf 
tolffte befrijadt och fördenskuld ifrån dette wijtesmåhl frij\ehr/kännes.  
 Men Anna Elofzdotter saakfältes effter Kongl. håfrättens resolution til 20 marker s.m:t 
för lägersmåhlet med ofwanbe:te ryttare effter hennes egen bekännelsse, och effter Anna eij 
hafwer något at böta medh, dy plichtade hon med kroppen.  
 
4. Gamle ländzman Joen Jonsson Muur beswärade sigh, det hanss fastebref på Skottgården 
jempte andra hanss documenter blef wid dhe danskes infall 1677 \in augusto/ af dhe danske 
borttagne. Altså bewilliades honom effter lagh, 11 cap. Jord. ett lijkalydande igen. [fol.177v]  
 
5. Lars Gulichsson i Hoormo som å förra tinget den 18 junij 1679 hafwer angifwit olaglig 
klagomåhl emot sin swåger och granne Gussorm Keelsson, lijka som han skulle kiördt mull 
öfwer een råsten. Altså effter tolfmäns ransaakningh befinnes wara Gussorms egen åker, och 
dher med ingen skada giord, uthan steen står på samma rum som han före haar stådt. Hwar-
före effter 43 cap Ting.b. L.L. saakfältes Lars til 3 marker s.m:t för ohemull klagan, och Lars 
warj sedan förplichtat betahla dhe förordsakade expenser til tolfmän. 
 
6. Kyrckioheerden wyrdig h:r Hans Draco opbiuder andra gången några ängie slotter som 
han bytt med sine grannar Per Jonsson i Wijken, Jöns Olufsson i Joxåsen och Lars Jönsson 
ibid, belägne i slottegodzet Halfwarsbacken. 
 
7. Oluf Jönsson ifrån Simberg opbiuder första gången sal. Claës Adamssons hemmanspart i 
Älfwen för 20 r.d:r. 
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Swen Olufsson i Giähles fullmechtig Hans Nilsson i Orrgården pålades att betahla til giäst-
gifwaren i Hackåhs, Erich Olufsson i Fäste \för/ een gillingh höö med 4 d:r k.m:t, som då 
werderingen war. 
 
Oluf Swensson i Häxåsen imponerades af rätten förnöija och betahla sal. h:r Werners änkia 
resterande caplans tull och skaffa dher på qwittantz til näste laga tingh.   [fol.178r]  
 
8. Samptl. arfwingarne til sal. Jacob Mårtenssons hemman i Wästnår opwijsa et böxlebref 
daterat Owijken d. 6 februarij a:o 1634, Utgifwit af dhe danskes \dåwarande fougd öfwer 
Jemptelandh, be:d/ Erich Christensson, dheruthinnan han hafwer byxlat 2 tunland cronejord til 
Påhl Månsson och hans hustru Anna Jonsdotter för 7 r.d:r. Men såsom landet sedermehra kom 
under Sweriges crona, ähr sådane cronojordar af hennes Maij:tt drottningh Christina \a:o 1645 
d. 24 decembris allernådigst/ til odel igen beneficerade, förfråge dhe fördenskuld sigh arf-
wingarna, hwilke närmast ähre af \dhem, hemmanet/ behålla. Hwarför effter saakens noga 
öfwerwägande finner rätten skiäligt och Sweriges lagh 29 cap. Jord.balken L.L. lijkmätigt, att 
sedan som hennes \Kongl./ Maij:tt haar hemmanet \åboerne/ till odel beneficerat, det Påhl 
Månssons rätta arfwingar \å fäderne/ behälla twådelen i hemmanet, och hans hustru, Anna 
Jonssdotters arfwingar tilträda tridieparten, uthräcknades sinss emillan arwingarne å bägge 
fäderne och mödernes sida, dhet bäst dhe kunna och förmå. 
 
 
 
 

Ting 24 maj 1680  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:8, fol 234r-242r. ÖLA 
 
Anno 1680 d. 24 maij, höltz laga tingh i Owijken, närwarande cronones befallningsman, wäl-
b:de Jonas Flodin. Tillika med dhe tolf edsworne nämbdemän. 
 Pehr Olufsson i Backe,  Oluf Michelsson i Billsta, 
 Bengt Thomæsson i Bohlåsen, Pehr Olufsson i Östnåhr, 
 Joen Olufsson i Swänssåsen,  Anders Nilsson i Giähle, 
 Oluf Erichsson i Kiöfra,  Elias Jönsson i Älfwen, 
 Swen Pehrsson i Häggen, Mattz Hansson i Wijken, 
 Nils Pehrsson i Hackåsen, Erich Andersson i Miähla. 
  
1. Erich Andersson i Miähla aflade sin nämbdemans eedh. 
 
2. Märit Perssdotter j Ångroon bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl förledin wårfrudags 
tijdh 1679 med een corporal af cavalleriet och major Johan Wrångs compagnie, Påhl Wel-
lamson Brandhåf[?], och aflat tilhopa barn hwilket föddes 5:te dagh juul, som än lefwer, och 
emedan gerningen ähr bekänd, dy saakfältes hon effter Kongl. håfrättens resolution, 5 d:r 
s.m:t, men corporalen ähr här ifrån afmarcheradt.  
 Pehr Olufsson i Åsen och Jacob Andersson i Landsom caverade för bötterne.   [fol.234v] 
 
4[!] Ingebohr Perssdotter i Sijdhe tilståår och hafwa hafft olåfligit omgängie med een ryttare, 
Jöns Andersson Rijsberg, af ryttmester Niclas Ahlmans compagnie, och aflat med honom 
barn Olufzmesse tijd 1679, hwilket föddes in aprili för 5 weckor sedan. Hafwer fuller låfwat 
henne ächtenskap medan han war här \i landet/, men nu ähr här ifrån afmarcherat till Öster-
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giötland. Altså effter högl. Kongl. håfrättens resolution saakfeltes til 20 marker s.m:t. Fadren 
Pehr Essbiörsson i Sijde caverade för bötterne. 
 
5. Pehr Pehrsson i Landsom bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med Brita Perssdotter i 
Tåskbacken, och aflat med henne barn förledin höstas 1679, som hon ännu gåår med, och 
emedan Pehr eij wil taga henne til ächta, dy effter lagh 3 cap. Gifftermåla b. L.L. saakfeltes 
han til 40 marker s.m:t och Brita 20 marker effter högl. Kongl. håfrättens resolution. 
 Pehr erlägger 3 d:r s.m:t för Brita på hennes löön.   [fol.235r]  
 
6. Sigrid Jonssdotter i Hällne angifwes af ländzman Nils Jonsson hafwa hafft beställa med 
een ryttare, Mattz Mattzon be:d, af ryttmester Niclas Ahlmans compagnie, och aflat med 
honom barn, hwilket föddes in februario 1680. Och emedan ryttaren afmarcherader ähr, och 
hon tilståår gerningen, dy effter Kongl. håfrättens resolution saakfältes till 20 marker s.m:t. 
Oluff Olufsson i Låckåsen caverade för bötterne.    
 
3[!] Landskrifwaren Carl Warg opbiuder första gången Pehr Jonssons hemman i Skiede af 4 
tunlandh, kiöpt för 90 d:r s.m:t.   
 [Resten av sidan utan text.] [fol.235v] 
 
7. \Dragouns sal. Oluf Winters/ änkia hustru Brita Månssdotter i Byyn \och Myskie sochn 
genom sin fullmächtig schergianten Lucas Lindbom kiärade på een slottlägde som belägen 
ähr i Byyn, \hwilken/ brukas af Jöns Jonsson i Mattnähs \som boor straxt dher hoos i näste by, 
förmehnandes wara närmare berättigat til samme lägde, som boor i Byyn än hon skal brukes 
af een uthbyes man. Föregifwandes och sielf \det By hemmanet skall/ skatten derföre åhrligen 
draga sigh til \tunga och/ præiuditz. Jöns Jonsson dher emot opwijser lagmans Jöns Michels-
sons dombref af a:o 1621 d. 19 octobris, lydande at Jöns swärfader Jöns Andersson i Mattnähs 
hafwer då reda giordt jordbyte med \denne/ änkians fader Måns i Byyn, och hafft dhen sedan 
oklandrat til datum. \Dessuthom Jöns Jönsson opwiste ett gammalt pergamentzbref af anno 
d:ni MDLVI./ Dher af bewijstes at denne lägde war då alla redo ärfdt ifrån Byyn, så at hon 
ähr kommin til 5:te man. Skatten angående \påståår han/ wahra i danske tijden, när jordboken 
oprättades, infördt \derföre skindskatt/ til hanss hemman i Mattnähs. \Och emedan Mattmäs 
åboende med sine förmän hafwer denne omtwistade lägde brukat i 124 åhrs tijd, sedan den 
blef ärfd ifrån Byyn./  
 Hwarföre til föllie af Sweriges lagh 1 cap. Jord.b. landzl:n, sampt Kongl. Maij:ttz drott-
ning Christinæ resolution af a:o 1646 fierde puncten erkänner denne ringe rätten skiäligt det 
Jöns Jonsson i Mattnäs oqwald här effter \som här till/ behåller denne lägde, såsom hanss 
förmän tilförne åthniutit hafwa, hållandes dhem omkring effter lagh förswahrlig hägn och 
giärdzlegårdh.   NB. [Se nedan.]   [fol236r]  
 
8. Socknskrifwaren Hans Nilsson opbiuder första gången gambla ländzmans Jonas Jonsson 
Muurs hemman i Skottgården af 3 ½ tunland, kiöpt för 107 d:r silf:rm:t. 
 
9. Oluf Jönsson i Sinberg opbjuder andra gången sal. Claes Adamssons hemman i Älfwen 
för 20 r.d:r och sedan försöria änkian i sin lijffztijdh. 
 
10. Pastor wyrdige h:r Hans Draco, opbiuder tridie gången några slottebyten med sine 
grannar. 
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11. Capitein edel och manhafftig Anders Harder låter första gången opbiuda Jon Nilssons 
hemman i Billsta, kiöpt af Hans Hansson i Bilsta och Oluf Månsson för 2:ne åhrs, 1678 och 
1679, uthlagors afbetahlningh til cronan, sampt en tunna korn til odelsmännerne. 
 
 [Se ovan, §7, slutet] 
NB. Angående dhet änkian \genom sin fullmächtig/ föregifwer det Jöns Jonsson skulle hafwa 
för någon tidh sedan för be:te lägde \uthgifwit 1/2 r.d:r/ skatt åhrligen til hennes förmän i 
Byyn, förmehnandes ännu stå tilbaka \för/ 19 åhr. Dher til nekar Jöns Jonsson aldeles, aldrig 
någon skatt til hennes förmän utgifwit, mehra än \til cronan/, den skinskatt som i jordboken 
opförd finnes. Kiäranden eij heller med skiähl och witnen kunne sådant bewijsa, \uthan detta 
flyter af een länt silfsked til \hennes man/ Oluf Winter, som betalte i stellet igen med 2 låås 
och 2 små messings stakar./ Emot denne domb \och wederparten appellerade/ fullmächtige 
Lucas Lindbom med 3 marker s.m:t uthan caution.   [fol236v] 
 
12. Måns Jönsson Skruf, född i Småland, wid Wäxiö j Härela sochn, hwilken tilförne i 5 åhrs 
tijd haar tient under artolleriet, men i dette åhr hoos befallningsman wälb:de Jonas Flodin \på 
Kongsnääs/, dher han uhr tiensten war ärnadt rymma, dher han icke haar blifwit af grannen 
Erich i Oldberg återhemptat. Förestältes och tilfrågades för hwad orsaak skuld han war tänckt 
til at sticka sigh uhr wägen och rymma? Hwilken effter noga förmahningh bekände, wore en 
giffter persohn. Hafwandes sin hustru i lifwet i Sudermanland och Slähm [nuv. Salem] sochn, 
och nu i sin warande tienst haar inlåtit sigh i omgängie \med/ änkan h. Ingiähl Östensdotter 
förleden juultijdh, hwilken ähr hafwande blifwin, som hon än gåår med. Detta tilståår och 
Ingiähl Östensdotter. För några dagar sedan hafwa dhe bägge gått til rådz med hwarandra, at 
dhe skulle begifwa sigh på flyckten. Då Ingiähl lagade ihoop sine saker och war ärnat bära 
dhem i andra gården på Kongsnäset, men effter det blef oppenbart, blef hennes intention 
förhindrat. 
 Måns Skruf bekänner, dher icke Ingiähl skulle kommit med, hade han eij heller wehlat 
rymma, uthan begifwit sigh i tiensten igen. Anhåller ödmiukeligen hanss brått eij må til det 
högsta skiärpas, uthan på något sätt lindrat blifwa. [fol.237r]  
 Så emedan gerningen ähr bekändt, hwarföre til föllie af Kongl. Maij:ttz straffordning 
förste punct, kan denne rätten eij befrija Måns Skruf för eenfalt hoor, uthan saakfältes til 80 
d:r s.m:t och Ingiähl Östensdotter som ogifft ähr, 40 d:r s.m:t. Men emedan desse intet äga 
något at böta medh, dy remitteras dhe under wederbörligh \och wanligit straf./ 
 
Giästgifwaren Erich Olufsson i Fäste insinuerade sin oprättade testamentzskrifft emillan sigh 
och sin nu warande hustru, h. Brita Månssdotter \adde extractet/ daterat Hackåås den 10 no-
vemb. 1678, med underskrefne witnen dherutinnan han testamenterar sin k. hustru effter sine 
döde dagar all sine \qwarlempnade ägendomb i/ löösöhror, som ähr aflingegodz, tilbiudandes 
sine broderbarn \och släckt/, Hans Hansson i Lägde och Jöran Hanssons barn utj discretion 
och godwillia et silfbälte för 10 r.d:r och een hanss bäste koo, hwilket dhe \i förstone/ eij 
hafwa sambtyckt. Derföre den 14 junij 1679 på laga tingh i Hackås detta revocerat, men 
sedermehra befinnes det Erich Olufsson hafwer den 18 febr. 1680 be:te silfbälte låtit försegla 
af cronones \befallningsman Flodin/ och det insat i kyrckiokistan, hwilket nu på Owijkens 
laga tingh lefwertes til brodersbarnen Hans i Lägden och Oluf Jöransson i Giärde \at dela 
syskonen emillan/, sampt försäkrandes dhem om sin bäste koo. Dher med dhe räckte hwar 
andra hand inför rätten icke widare effter hanss döde dagar skulle på något arf \eller/ löös-
öhrer urgera, fordra eller klandra, uthan dhem tilägnade \sin/ hustru Brita Månssdotter och 
hennes barn at åthniuta och behålla för det dhe honom uthj hanss lijfstijd ährligen och wäl 
försöria skohla och \sedan effter hans döde dagar, hederligen/ til grafwen befordra. [fol.237v] 
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Pehr Jonssons änkia i Älfwen klagade det Siul Olofsson i Wästerälfwen hafwer hafft heem ett 
stod ifrån Fuhnäsdahls marchen som blef bortkomit \och igenfunnit/ på Pehr Jonss änkias 
fäbowal, dher någon skada giordt. Altså pröfwar nembden skiähligt, det rothan Nils Olufsson 
i Landsom, Per Persson, Jacob Andersson, Carl Joensson i Fuhnäs och Pehr Swensson oprätte 
änkians skador med 1/2 r.d:r, som dhe per qvota henne betahla. 
 
NB. Erich Olufsson i Sahlom klagade det hanss piga Brita Nilssdotter hafwer i hanss tienst 
stulit af sigh 3 kannor rogh, som han haar bortmist, och dhem burit til sin granne Pehr Jonsson 
j Skede, sampt och öfwerkommit det pigan haar stuhlit öhl, sill och salt. Det burit i fähuusset 
och kiöpslaget med Pehr Jonssons moder h. Karin i Lillsahlom, hwilke ingethera ähre til-
städes. Dy skohla dhe comparera å näste laga tingh. 
 
13. Pehr Jonssons uthgifne syytningsskrifft på Wästnåhrs hemmanet, 3 tunneland, gifwin 
Jöns Erichson ibidem, opbödz första gången. 
 
Sal. Pehr Olufssons änkia, h. Kerstin Gunnarsd:r beswärade sigh ingen förmyndare hafwa, 
hwarken för sigh eller sine 3 omyndige barn i Wåhle. Altså hennes syskonbarn Oluf Bengts-
son och hennes swåger, Mårten Olufsson i Tijfwersgerde skohla citeras til näste ting och 
emottaga förmynderskapet.     
 [Tillagt i marginalen:] Gunnar Månsson i Knytta.  [fol.238r]  
 
14. Sochnskrifwaren Hans Nilsson i Åhrgården angaf i rätten dhet sal. Pehr Jönssons änkia \i 
Håff/, h. Brita Olufzdotter hafwer förledin höstas effter tingetz slut för sigh oppenbarat, det 
Pehr Månsson i Fäste bähr een gråsteen uti sin maatsäck, och hafwer för henne bekändt det 
giästgifwaren i Fäste Erich Olufsson hafwer hwar pinges dagh om mårgon läsit på be:te steen, 
dher igenom brukat sitt trolldomswisande, förordsakades Hans Nilsson begära see be:te steen, 
gifwandes honom snustobak. Då han den opwiste, \hwilken/ förbe:te bekännelsse repæterade, 
uti Hans Nilssons, Elias Jonssons i Älfwen och Erich Jonssons i Myskie närwaro. Til detta ne-
kar Pehr Månsson icke, uthan tilståår för rätten seedt Erich Olufsson läsit på steen i Gill-
stalägden, men eij hördt hwad för ord han brukade, uthan dher med frestat Christum. An-
norlunda weet han icke, antingen han läste wälsignelsse eller förbannelsse, beropandes sigh 
på döde wittnen, ryttaren Michel Gottingh och Hans Månsson i Fäste skulle dhet hafwa seedt 
för 12 åhr sedan, hwilke genom döden afgångne ähre. Steen hafwer han Pehr Månsson sedan 
förwaradt in til förleden höst, då han framkom först i liuset. Frågades hwarföre han förr icke 
oppebarade, swarat hafwa blygdtz derföre det kungiöra.  [fol.238v]  
 \2. Pehr Månsson/ beskyller och inför rätten gästgifwaren Erich Olufsson hafwer för 11 
åhr sedan, när han fölgde sal. Jon i Skedes mågh Oluf i Skede til grafwen, hafwer Erich 
Olufsson berömbdt sigh i åthskilliges nährwaro kunna gå igenom watten och eeldh. Dher til 
han inga witnen hafwer, eij heller kunna någon nampngifwa, beropandes sigh \allenast/ på 
brodren Oluf Månsson. Dher til han aldeles nekar. 
 För det tridie \til at bewijse trolldomswäsendet/ tilwijter han och Erich Olufsson förgiordt 
ett swijn för sigh, det först begerat byta för 12 åhr sedan, men effter han det eij fick, så bort-
mistade han straxt. Sammaledes några småfä creatur, som han eij så stort ancker[?] på. Dher 
til han eij heller kan några witnen framdraga. Fördenskuld Erich Olufsson begärer det Pehr 
Månsson för sin osanningh måtte lagl. näpsat blifwa. 
 \Dessuthan/ hafwer befallningsman wälb:de Jonas Flodin oppå sal. Hans Månssons i 
Fästes barns \anhållande/ förbudit brodren Pehr Månsson i Fäste eij befatta sigh med hemma-
net före laga uthslagh skedt ähr, hwilket förbud landskrifwaren Carl Wargh, gewaldier Raal 
Rase och tolfman Pehr Olufsson i Östnår honom wahrnade och förbudo. Men Pehr Månsson 
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dhet oachtadt sådt 5 mählingar i barnsens bästa åker. [fol.239r] Säijandes, emot förbud, Jagh 
såår lijkwäl på cronones wäg:r. 
 Detta ährendet hafwer rätten tagit i noga öfwerwägande. Kan fördenskuld nämbden eij 
befrija Pehr Månsson i Fäste ifrån dhet 20 capitel Ting.b. L.L. uthan \fälla honom/ til 40 
marker s.m:t för dhet han haar inför rätten beskylt giästgifwaren Erich Olufsson i Fäste för 
trollkonst och eij kan honom öfwertyga.  
 Sedan för dhet han hafwer emot befallningsmans förbud inträngdt sigh på sit broders 
barnes hemman i Fäste och dher sått 5 mählingar i änkians bäste åker, som tilförne äger i 
hemmanet 4 broderparter, eller 80 r.d:r, föruthan ett tunland som inlöst ähr af gamble 
syskonen. Saakfältes derföre Pehr Månsson effter 28 cap. Konungsbalk L.L. och 14 cap. 
Rådst.b. St.L. 40 marker s.m:t til treskifftes och refundera änkian \och barnen allan/ skada, 
effter mätismanna ordom. [fol.239v]  
 
Kyrckioheerden wyrd. h:r Hans Drake påmindte allmogen i Hackåås, Myskie och Owijken 
om kyrckie- \och boo/gårdarnas reparation, hwilket allmogen eenhälleligen uthlåfwade til 
nästkommande Michaëlis förfärdiga. Dhe som försumma skohla lagligen plichta. 
 
15. Giästgifwaren Erich Olufsson i Fäste som förmyndare ähr för sal. Hans Månssons barn i 
Fäste, tillika med brodren Oluf Månsson, beswära sigh, det Pehr Månsson i Fäste ähr ännu för 
een broderpart i 3 tunland som ähr een fempte part och belöper derföre 20 r.d:r olöster i hem-
manet. Tilbiude honom penningarna erläggia, effter hwarken syskon eller grannar kunna 
förlijkas med Pehr Månsson. Eij heller sämbies han med sin egen hustru. Och emedan sal. 
Hans Månsson i Fäste haar i lijffztijden inlöst 4 bröderparter, och allenast den fempte ähr 
olöst erkänner rätten skiähligt, efftersom Hans Månssons barn äga dhet mehra i hemmanet, 
dhet dhe effter lagh och landsens gammal sedwahna \effterlåtes/ uthlösa den som mindre äger, 
och ofwan be:te 20 r.d:r för hanss femptepart Pehr Månsson genast tilställa och betahla. 
Hwilka 20 r.d:r á 6 marker s.m:t stycke, som belöper 30 d:r s.m:t, dhe genast ifrån sig 
lefwereradhe.  [fol.240r]  
 
16. Gewaldiern Raal Erichsson låter förste gången opbiuda Sannehemmanet som Jon Larsson 
hafwer åbodt, och wärderat ähr för 100 d:r s.m:t, bestående af 4 tunlandh uthsäde. Och 
emedan ett åhrs uthlagor resterar til cronan sampt många creditorer finnas \som/ hafwa \af Jon 
Larsson/ att fordra. Fördenskuld \blef af rätten öfwerwäget och sambtyckt/ concursus cre-
ditorum \skal/ först skee, som förordnadt blifwer d. 10 augustij nästkommande i Hackåås 
sochustuga, dher dhe skola sigh infinna och bewijsa sine laglige prætensioner. 
 
Capitein Lacornes fullmechtigh, capitein Jockum Dade beswärade sigh det hanss inqvarte-
ringsbonde Pehr Persson i Landsom och Myskie sochn, hafwer widh fiendens infall 1677 
emottaget af capitein Lakorne 33 dubbla plåtar til förwahrings, begiärandes dhem återfå eller 
förplichtat wara, dhem refundera. Per Persson i Landsom föregifwer hafwa giort sin högsta 
flijt, at förwara be:te p:g:r, dhem fördt på een öö eller holme i Bergssiön at nedersättias. 
Huruledes dhe ähn wordne oppenbarade weet han icke, uthan tolfman Jacob Andersson i 
Östnår som den tijden bodde i Landsom witnade det han wardt commenderat af dhe danske 
med een corporal och en gefrider at hempta pengarna uthur Pehrs gård i Landsom, som lågo 
uti en stoor wäska, men qvantum weet han intet, förandes dhem til Hälliebacken med andre 
pertzedler, kiött och proviandtsaker. Fullmechtigen hafwer här om ingen underrättelse, eij 
heller witnen til sakens opliusningh, och cap. Lakornes piga, Margrete Jonssd:r tilhåller i Åås, 
som den tijden war i Landsom, ähr eij tilstädes. Altså må kiäranden förskaffa sigh bättre 
bewijs til näste laga tingh.   [fol.240v]  
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17. Landskrifwaren wäl:tt Carl Wargh som \Erich Torgutsons/ ödehemman i Sanne tilträdt 
hafwer, på frijheet optaga, \af 2 ½ t.l:d/, kiärade til Lars Persson i Ollstad effter bolägden som 
Erich Torgutsson för 8 åhr sedan hafwer \til honom/ pantsatt för 13 r.d:r. Och emedan swar-
anden bekänner så i sanningh wara, altså til föllie af Kongl. Maij:ttz uthgångne placater 1673 
och 1677 erkännes be:te bolägde under Erich Torgutsons hemman igen, dher han af ålder 
tillydt hafwer, och Lars Persson sökie sine p:g:r igen hoos Erich Torgutson, som nu på be:te 
hemman landbo sitter. Dher til landskrif:n honom handräcker sitt uthbekomma. 
 
Schergianten Lucas Lindbom fullmechtig å sin \swärmoders som hennes systrars/ wäg:r, h. 
Karin Olufsd:r i Mattnäs, h. Benedicht i Sölfbacken, h. Brita i Swänssåsen och h. Karin i 
Joxåsen, kiärade til \sine swågrar/ Nils Olufsson i Landsom och Mårten Olufsson effter 
systrarnes fäderne jord sampt löösöhren effter föreldrarne på hwilket hemman bröderne hafwa 
besutit j 16 åhrs tijdh \uthan någon wedergällningh til systrarna/. Desse ähre eij tilstedes, dy 
skohle dhe citeras til näste laga tingh, at inkomma med sin förklaringh, huru dhe sine systrar 
förnögdt hafwer.  [fol.241r]  
 
18. Emedan som Swänssååsmännerne icke willie ihogkomma den låfwen och sämbsättningh 
dhe a:o 1675 d. 2 julij månde uthfästa, att oprätta den som störst skadan månde taga på 
slottägorne \då dhem lagligen öfwertygades at Swänssåås man med sampnadt hand öfwer 
rätta råmärkien, inkräcktadt sigh een deel af Bootåås mans förlandh, hwilken dhe det tilägnadt 
Oluf Swenssons hemman i Swänssåsen, som Erich Jönsson åboor, altså/ effter lagh och 4 cap. 
Bygg.b. Landzl; pröfwar rätten skliähligt det grannarna gå alla til jämbföris med hwar andra 
effter tunland öre och örtugh deela j godom och ondom tillfällom, när by och fiähr. 
 
19. Handelsmannens i Gevele, Christopher Andersson Skottz hemman i Österhallom opbödz 
första gången, kiöpt af rätta bördemännerne för 35 r.d:r, bestående allenast af ett tunlandh.  
  [fol.241v]  
Dato blef öfwerwägadt och afsagdt efftersom Hans Hansson i Lägde och Oluf Månsson i 
Bilsta hafwer å förra tinget tilbudit sigh erläggia 2 åhrs resterande uthlagor för Jon Nilssons 
hemman i Bilsta, och sedan bekomma til odel, på hwilket hemman corporalen Oluf Olufsson 
har opkiördt 10 á 11 mählingar trölägde och dhet war ärnadt på frijheet optage, hwilket dhe 
sedermehra hafwa transporterat in på h:r capitein edel och manhafftig cap. Harder och således 
corporalen intet niutit för sit arbete. Erkände nämbden skiäligt det Hans Hansson och Oluf 
Månsson betala corporalen för be:te mälingars opkiörande, effter mätismanna ordom, och 
sökie dhe \sin fångesman/ dhet bäst dhe kunna och gitta. Afkortandes den halfpart af höö, 
korn \och humbla/ på afrechningh som han niutit hafwer. 
 
20. Landskrifwaren wäl:tt Carl Warg och gewaldieren Raal Erichsson som ödeshemmanen i 
Sanne til bruukz hafwa emottagit och ränta tilhopa 6 ½ tunland, beswärade sigh det 
Christopher Swensson i Sanne som sitt och Oluf Enarssons hemman för tijden brukar, 
bestående tilhopa af 7 tunland hafwa några ägor \som ähr kombne/ ifrån ödeshemmanen, som 
gode mäns ransakningh af d. 5 aprilis dels uthwijser, som han derföre ingen skatt utgiör. 
Elliest dessuthan mästadels förrlanden til uthjorden sigh inkräcktadt så at grannarne eij hafwa 
något uthrymme til skogs effter något giärdslefångh. \Fördenskuld/ kiäranderne begge begiära 
få ett åkermåhl [fol.242r] i heemägorne effter hwarteres tunland, emot dhe 2:ne hemman 
Christopher brukar, sammeledes i uthägorne. Såsom detta eij är obilligt, uthan Sweriges lagh 
4 cap. Bygg. b. L.L. \Kongl. Maij:ttz utgångne placater 1671 och 1677/ sådant medhålla, altså 
pröfwar rätten skiäligt det Sanne boerne effter be:te cap. gå til jämbföres med hwar andra, så i 
åkermåhl som i skogh och andra uthägor, \proptionaliter/ effter tunlanden, hwar til förordnas 
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oppå parternas begäran 3:ne gode män \af nämbden/ å hwartera sidan. Nämligen 3 ifrån 
Owijken och 3 ifrån Hackåås, som sådant wid anfordran förrätta. 
 Kiäranderna beswära sigh och det ingen rååskildnad finnes emillan \Sanne/ och Giähles 
mannen, uthan Giähle boerne trängia sigh in i åkerhagen. Hwarföre förordnas be:te gode män 
dher om ransaka, huru beskaffat ähr, oprättandes en rååskildnad parterne emillan, som af ålder 
warit hafwer. 

 
 
 
Ting 15 oktober 1680 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:8, fol 281v-284r. ÖLA  
 
Anno 1680 den 15 octobris, höltz laga tingh j Owijken, närwarande cronones befallningzman, 
wälb:de Jonas Flodin och nämbden. 
 Pehr Olufsson i Backe,  Oluf Michelsson i Bilsta, 
 Bengt Thomæsson i Bohlåsen, Pehr Olufsson i Östnår, 
 Joen Olufsson i Swänssåsen,  Anders Nilsson i Giähle, 
 Oluf Erichsson i Kiöfra,  Elias Jönsson i Älfwen, 
 Pehr Jonsson i Wästnåhr, Mattz Hansson i Wijken, 
 Nils Pehrsson i Hackåsen, Erich Andersson i Miähla 
 
1. Brita Perssdotter i Häggen bekänner sigh hafwa \3 weckor/ för Michaelis 1679 hafft 
lägersmåhl med een östgiöte ryttare af h:r major Schillings compagnie, Johan Pistohl be:d, 
een ogifft person, och aflat med honom barn, hwilket föddes 14 dagar för midsommare 1680, 
som än lever. Ryttaren ähr uthur landet afmarcherat, hwarföre effter Kongl. håfrättens reso-
lution saakfältes Brita til 20 marker s.m:t. Mens Adamsson i Hahnebacken caverade för böt-
terne.  [fol.282r]  
 
2. Capitein edel och manhafftigh Anders Harder opbiuder andre gången Jon Nilssons i 
Bilsta hemman, inlöst af rätta odelsmännerne Oluf Månsson i Bilsta och Hans Hansson i 
Lägden för 2:ne åhrs uthlagors erläggiande. 
 
3. Gewaldiern Raal Erichsson opbiuder andre gången Jon Larssons i Sanne hemman, inlöst 
af creditorerna för 100 d:r s.m:t, bestående af 4 tunl:d. 
 
4. Pehr Jonssons i Wästnåhr testamentzskrifft opbiudes andra gången, gifwin hanss syskone-
barn Jöns Erichsson, och förlijkt bröders barnen med 30 d:r s.m:t. 
 
5. Christopher Swensson i Sanne opbiuder tridie gången det oprättade testamente emillan 
sigh och hanss hustru, h. Brita Jönssdotter. 
 
6. För Oluf Enarssons barn i Sanne, nembl. Pehr Olufson och Brita Olufzdotter, tilsattes och 
förordnades måhlsmän, nembl. moderbrodern Carl Jönsson i Fuhnäs och gamble nämndeman 
Jacob Andersson i Östnåhr, at förestå barnsens ägendomb och dheras bästa tilseen \at/ ingen 
oförrät dhem olagl. må tilfogas. Altså öfwerlefwererades Jacob Andersson 5 st. bref, som Oluf 
Enarssons hemman tilkommer.  [fol.282v]  
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7. Christopher Andersson Skottes hemman i Hallom bestående af ett tunl:d, opbödz andra 
gången, kiöpt af rätta odelsmännerne. 
 
8. Märit Olufzdotter i Åsen bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl i Norrige och Sehlbu 
sochn med en förrymbd soldat, Oluf be:d, från Hammerdahl sochn \förleden juhltijdh/. Dher 
af blifwit hafwande och barnet födt Michaelii tijdh här i Myskie sochn. Men om hennes 
bekännelsse ähr sanfärdig eller eij, ähr rätten okunnigt. Altså pålades henne resa til Norrige 
och skaffa sigh besked, hwilken henne lägrat hafwer, om persohn war gifft eller eij. 
 
Kyrckiones sexmän j Owijken, Myskie, Hackåås aflade sin eed, til föllie af Kongl. Maij:ttz 
och cammarcollegij bref och befallning, som tilstädes woro, men dhe som hafwa sig absen-
terat, uthwijsar längden, och dheras straf opskiuts til näste laga tingh. 
 
9. Erich Olufsson i Sahlom opbiuder andre gången Pehr Jonsson Skiedes hemman af 4 tun-
land, kiöpt af landskrifwaren Carl Warg för 90 d:r s.m:t som transporten uthwijsar. [fol.283r]  
 
Erich Olufsson i Sahlom opbiuder andre gången Pehr Andersson i Skiedes hemman 4 tunland, 
som landskrifwaren w:t Carl Wargh hafwer såldt för 90 d:r s.m:t. [Texten överkorsad.]  
 
10. Sochnskrifwaren Hans Nilsson i Orgården opbiuder andre gången gamle länssmans Jon 
Jonsson Muurs hemman Skottgården af 3 ½ tunland, kiöpt för 107 d:r silf:rm:t. 
 
11. Sal. Claes Adamssons hemman i Österälfwen af 2 1/12 tunlandh, opbiudes tridie gången 
af Oluf Jönsson i Simbergh, kiöpt för 20 r.d:r och gifwa änkian åhrligen 1 ½ tunna korn, föda 
\åt/ henne 1 koo, och förunne huusrum. 
 
12. Uppå Erich Jönssons sida förordnas Nils Persson i Hackåsen och Mattz Hansson i 
Wijken, opå Oluf Swenssons sida Oluf Michelsson i Bilsta och Anders Nilsson i Giähle, at 
syhna och ransaka om det åbo och byggnadt Erich Jönsson haar opbygdt och förbättrat \på 
Swänssåss hemmanet/, nästkommande wåhr at förrätta. Imedlertijd skaffar Oluf Swensson 
ifrån sigh til midfasto dagh dhe resterande 6 r.d:r \för een inlöst pantt af Oluf Erichsson i 
Swänssåsen/ til dhe 12 r.d:r eller 18 d:r s.m:t han lefwererade ifrån \sig/ på tinget, som 
cronones länssman Nils Hansson emottogh til förwahrningz \(den 16 octob. 1680 lefwererade 
Oluf Swensson ifrån sigh ofwanberörde 6 r.d:r eller 9 d:r s.m:t, dhem Erich Jönsson eij wille 
emottaga, uthan nedsattes hoos ländzman)/ då Erich Swensson, effter 1673 åhrs tingsdomb \d. 
24 octob./ ähr förplichtat dher ifrån afträda til nästkommande fahrdagh, torsdag för midfasto 
söndagh.  [fol.283v]  
 
Capitein edel och manhafftig Anders Harder prætenderade sit skadestånd på 2 st. inlefwe-
rerade älgshudar till fältberedaren Christopher Broddesson at beredas, som kommo \a:o 1677/ 
i fiendens händer, af den orsack, att han dhem icke i rättan tijd haar förfärdigat. Förlicktes så, 
at Christopher skal för hanss skadestånd bereda åth honom 2:ne älgshudar á 1 pund hwartera, 
hwilket han uthlåfwade inför rätten effterkomma. 
 
14. Effter Kongl. Maij:ttz förmyndare ordningh tilsattes af nämbden ombudzmän för sal. 
rustmestarens Nils Larsson bundtmakares dotter, som i Nårgården tilhåller at oppehållas, 
nembl:n tolfman Anders Nilsson i Giärde och Pehr Olufsson i Östnår, at tilse barnsens bästa, 
lefwererandes til barnsens oppehälle effter sal. fadrens sambtyckio 6 r.d:r om åhret, och hwad 
som behöfwes til barnsens kläder tages af inventario. 
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13. Mens Adamsson i Hahnebacken låter tridie gången opbiuda Christopher Skottz hemman i 
Hallom, pantsatt til sin dotter Märita Christophers dotter för 90 r.d:r.  [fol.284r] 
 
14.[!] Gewaldiern Rael Erichsson beswärade sigh öfwer några Owikzboer i Swänssåsen, Myre 
och Sijde byar, hafwa uthom sin och sine grannars willia och weetskap olofligen lupit furu-
barck på Sanneskogen, sampt \hafwa dhe/ dhedan fördt, och til een deel ophässiat. Effter swa-
randerna eij ähr lagligen stembde, altså citerades dhe til näste laga tingh, herföre swara. Och 
dher dhe imedlertijd eij kunne förlijkies, altså förbödz dhem wid 40 marker s.m:t straf til-
giörandes, eij afföra hwarken den ophässiade barcken eller furulöfftorne. 

 
 
 
Ting 30 och 31 maj 1681 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol 61v-70v. ÖLA 
 
Anno 1681 d. 30 och 31 maij hölltz ordinarie wårting med allmogen i Owijkens tingelag uthi 
Owijken, wederwarande befallningzman wälbetrodde Jonas Flodin och nämbdenn. 
 Pehr Olsson i Backa,   Oluf Michellson i Bilsta, 
 Bengdt Thomson i Bohlåsen, Peder Olsson i Östnår, 
 Jon Olsson i Suänsåsen,  Anders Nillson i Gähle, 
 Oluf Ersson i Kiöfra,   Elias Jönsson i Älfwen, 
 Suän Pehrson i Häggen, Matz Hansson i Wijken, 
 Nills Persson i Hackåsen,  Erich Andersson i Miähla 
 
Dato. Publicerades förr specificerade Kongl. placater och förordningar. 
 
Dato kärade Christopher Suensson i Sanne till Oluf Michellsson i Billsta, Peder Olsson i 
Östnår, Erich Olsson i Sahlom, Anders Nillsson i Gähle, Peder Olsson i Nächstadh, för een 
färia som dee på sochnans wägnar upkiöpt för 8 r.d. á 4 ½ d. k.m.t, som deras revers aff den 
21 maij 1677 förmår. Oluf Michellsson i Billsta medh närwarande cammerater tillstår sitt 
kiöp, och att dee skötho färian uth, förgifwandes att färiekarlen wille den eij gilla, och i med-
lertijdh blef hon aff krigzfolcket tagen och bruukader, men alldrig Christopher tillbaka budin, 
uthan åhr ifrå åhr lofwat betalning. Oluf Michellsson angifwer [fol.62r] och, att Hackåhs och 
Nääs sochnar ähre interesserade att betahla färrian. 
 Alldenstundh Oluf Michellsson i Billsta medh sine interessenter hafwer uthfästatt 8 r.d:r á 
4 ½ [daler] k.m:t för een färia till cronans behoff att betahla medh godz och peningar till d. 7 
junij 1677 som dehras skrift af d. 21 maij 1677 förmåhr. Altså finns skiähligdt att Oluf 
Michellssonn i Billstadh medh sina interessenter forderligast betahllar Christopher Suensson 
36 d:r k.m:t och söke Hackåhs och Nääs sochner om refusion och hielp, som han och dee bäst 
kunna och gitta. 
 
Peder Olsson i Sanne skulldgafs hafwa besåfwitt Ehlin Påhlsdotter i Sanne, aff ächta sängh 
född, men tillförenne oächt barn medh dragoun Hector Anderson, som ogifter war, hafft. 
Peder Olsson tillstår gärningen och wara barnfadren. Kåhnan säger det samma, och hafwer 
medh ingen annan i detta fallet hafft olofl. umgänge. Dy blifwer Peder Olufsons saak 3 
marker och Ehlin Påhlsdotters 40 marker effter höghl. Kongl. håfrättens resolution a:o 1659, 
emedan som hon andra gången medh den synden sigh försedt. 
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   Den 31 dito.  
Dato insinuerade Hans Påhlson i Sunnanåhs [fol.62v] och Liuusdahl sochn å sin hustrus Karin 
Jonsdotters wägnar, och rustmästarens Anders Anderssons hustru Brijta Jonsdotter sin præ-
tension på sin faders Jon Enarssons hemman i Sanne uthi Hackåhs sochn, som fadren medellst 
gälldh lämbnat, och begifwit sigh till Norie 1674 och sedan intet igenkommit, uthan credito-
rerne Peder Olsson i Östnår och flera, för sina fordran det bort sållt åth landz gevaldigern Rahl 
Rase. Förmeenandes att mycken obewisligh gälldh skall wara opsatt, och begärer att få till-
träda sin faders hemman och betahla gällden och Rahl sökia sin fångzman det bästa han kan. 
 Rahl Rase inlefwererade köpeskriften på bem:te Jon Larssons hemman af 4 tunel:d, date-
rat d. 18 februarij 1680, underskrifwit aff Peder Nillsson i Giähle, Peder Olsson i Östnår, Suän 
Persson i Häggen, Anders Nillsson i Giähle och Christopher i Sanne för 100 d:r s.m:t, medh 
den försäkran och obligation att hålla Rahl skadefrij för detta kiöp. Icke allenast igenfå uth-
lagde peninger, uthan och allt det han på huus och jordh kåstandes warder. Opwisandes där 
iempte een liquidation på hemmannetz skulld af befallningzman uprättadt och underskrefwin 
d. 10 augustij 1680. Tillföllie [fol.63r] aff rättens förordningh om concursu creditorum den 24 
maij dito anno, huaruthinan upföres till debet 146 r:d. 3 ort 23 skiling:r, och där emot affört 
hemmannetz wärde 100 d:r s.m:t heller 66 r.d:r 2: 16 sk. och alltså skulle restera äntå 80 r.d:r 
1: 7 sk. Berörde hemmans wärde är till clarering optagit och till wiss och bewisligh gälldh 
dehlat 27 r.d:r 1 ort och till mindre wiss samaledes 39 r.d:r 1 ort 16 sk. Creditorerna begiära 
att arftagaren och bördemannen må all bewislig gälldh betahla och dee willia fullgiöra sitt 
kiöp och contract medh Rahl Rase. Peder Olsson hafwer och skrifwit dem till om inlössningen 
och gälldenns betahlning förr än concursus skiedde, som intet blef effterkommitt, huar till 
hustru Brijta eij neka kunde.  
 Såsom Hans Olufssonns hustru Karin Jonsdotter och rustmästarens Anders Anderssons 
hustru Brijta Jonsdotter äro bördige till sin faders Jon Larzsons hemman i Sanne by och 
Hackåhs sochn, så finner rätten skiähligt att dhe hafwa macht och tillståndh att lösa berörde 
Sanne hemman i bördh, doch sålledes att dee skohle all dehres fadres giorde och bewislighe 
gälldh på hemmanet betahla, af skiähl att creditorerne några åhr (sedan som Jon Larssonn eij 
förmådde det bruuka, och dy till Norrie begifwa monde) i feigdetijden till sin sääkerheet, 
hemmanet låtit häfda, på det det icke skulle blifwa skattwrak, och dee sin rättmätige fordran 
icke alldeles qwitte och förlustige. Och all den stundh concursus creditorum å laga tingh d. 24 
maij [fol.63v] 1680 är bewilliat och befallningzman thillijka medh nämbden liquidation och 
dehlningh giordt landzgewaldigern Rahl Ersson, som hemmanet af creditorerne köpt, köpet 
fullgiordt medh penningarnes lefwererande efter fördehlningen.  
 Allt därföre håller rätten billigast wara att Rahl Erssonn som penningarne betallt och 
stoort arbette och kåstnadh på huus och jordh nederlagdt och giordt, behåller hemmannet 
Sanne, till des bördemännerne som ofwan bem:t är, all bewissligh skulldh på hemmannet be-
tallt hafwa, och effter mätismanna ordom hans nederlagt arbete i lijka motto förnögdt. I 
medlertijdh blifwa creditorerne för ohemult sälliande frije och otilltallte. 
 
Dato angaff caplan herr Elias Olldenbärgh hurusom å laga ting d. 15 octobris 1680 är iblandh 
annatt resolverat att Erich Jönssons bruuk och åboo effter huusesyns ordningen skulle aff 
förordnade nämbdemän tagas i ögnosyn och skärskådas, och deras besichtning insinuerade 
och där iemte att Erich Jönsson bebodt hemmannet Suänsåsen ifrå a:o 1670 inclusive till rätta 
fahrdagh innewarande åhr. Altså considererades eens landbondz plicht och jämbfördes med 
hans bygningh och reparation och befans först att  
1.)  Den nya upsatte stugan rächnas för 3 åhrs bygningh. 
2.)  Tu härbärgen eller bodar af grantimmer och een stall af nyo rächnas och för 3 åhrs 
bygningh. 
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3.) Oansedt badstugan eij finns wara nämbdt i huussesyns ordningen och hon lijkwäl nyttig, 
och Erich eij det wettatt och förstått. Dy rächnas badstugan och källaren medh muur och båtn 
iemte bodan där ofwanpå tillijka medh litet suijnhuus för 3 åhrs laga bygningh.  [fol.64r]  
4.)  Reparerat ett kornladutaak, ett fäähuustaak och 2 små hööladur i skougen, af nyo för 
några åhr sedan bygdt, och een dito förbättrat och inalles alla åhren 515 fambnar giärdzle-
gårdh, som dehls dugel. och dels odugel. och nederfallen ähr. Som uthan laga bygningh åhrli-
gen böör giöras 40 fambnar. Item till 100 lass gödningh lämbnat. Här emot är een stugu aff 
Erich Jönsson bruukatt och illa häfdat och så gott som taaklöös. En mählingh af gammalle 
åkeren igenlagdt. Hallfwa trädet intet opkört.  
 Erich Jönssonn bewijser och att Jon Suänsson ett åhr Suänssåssen bruukatt, nämbl. ifrå 
1673 till 1674. Erich Jönsson prætenderer willia wara så när att kiöpa hemmannet som herr 
Elias. Herr Elias suahrade sigh det redel:n köpt. 
 Alldenstundh Erich Jönsson medh sin broder Gunnar Jönsson hafwa bruukatt Suänsåhs-
hemmanet uthi tijo åhrs tijdh och effter anbefallt och hållen huusesyn några huus af nyo 
upbygdt. Några medh taak förbättradt och någon giödningh lämbnadt. Jämbwähl och een för 
sigh funnen stugu, nött och illa medh taak hållitt och een mählingh åker igienlagt. Hwarföre 
hafwer rätten een landbondes plicht och skylldigheet jembfört medh huusesyns ordningen och 
funnitt skiähligdt att wyrdige herr Elias Oldenbärgh som Suänsåhshemmannet köpt, skall till 
Erich Jönsson för sitt arfwodhe och öfwerbygnadt i ett för allt betahla femb d:r s.m:t. Huad 
anbelangar Erich Jönssons förmente prætension att wara så nähr till hemmanskiöpet som herr 
Elias, kan rätten denne gången eij uptaga, [fol.64v] emedan som ingen laga stämbningh ähr 
föregången och herr Elias det köpt hafwer och ingendera därtill bördeman är. 
 
Leutenanten Erich Johansson tillstår sigh hafft lägersmåhl medh Kerstin Olufzdotter i Matt-
nääs, född af ächta sängh, och medh henne aflat barn. Och emedan som dee bäggie ähre o-
gifte, blifwer leutenantens saak 40 marker och kånans Kerstins efter resolution 20 m:r s.m:t. 
 
Dato ransakades om ödeshemmannet Kiempedahl i Owijken sochn, som Oluf Jönsson åbodt, 
och öde legat 1675, -76, -77, -78, -79 och 1681 och befans huus och giärdzlegårdar förfalldne 
och åkeren myckett wanbruukatt, och ingen under 3 åhrs frijheet wille uptaga; det Erich 
Anderssonn antogh. 
 
Herr Elias Olldenbärgh angaff huru som Lars Erhsonn i Nambn hafwer een lägda liggiandes i 
Billsåsen till sigh handlatt, som höra till hans köpte hemman i Suänsåsen. Begiärandes det 
under hemmannet igen. Huar emot Lars Ersson exciperade och bewiste medh Jon Suänsso[n]s 
köpeskrifft d. 24 maij 1674 att hafwa bem:te leigde af Jon Suänsson, som Suähnsåhs hem-
mannet då possiderade, för 3 r.d:r 2 ort tillhandlatt medh modrens Karin Jonsdotters bejakan, 
huars arfwegodz och odell läigden warit, och i forna tijder under Lars Erssons hemman lydt 
och legat. Wittnen ähre till köpet Suän Persson i Häggen och Peder Jönsson i Wästnåhr med 
nampn och segill. Oluf Suänsson tillstår sig eij annat hört, än bem:te lägde af ållder legat 
[fol.65r] under Nampn, och af sin fader inlöst för fleera peninngar. 
 Såsom lägden i Billsåsen af ållder och forna tijder hafwer lydt och legat under Lars 
Erssons nu hafwande hemman i Nambn, och är där ifrå erfft och inlöst under Suänsåsen och 
sedermehra af Lars Ersson d. 24 maij 1674 för 3 r.d:r 2 orth af Jon Suänsson medh des 
moders, hustru Karin Jonsdotterz gottfinnande och bejakan, hans odell lägden war inlöst. Där-
före finner rätten rättwist att Lars Ersson oqwallt behåller mehrbem:te lägde i Billsåsen under 
des hemman och gamble bohlbyn Nambn, och det tillhöör, sampt föllie af Kongl. Maij:ttz 
jordeplacat a:o 1677. 
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Dato examinerades huru som beskaffenheeten skulle wara om hemmannet Tunwågen i 
Hackåhs s:n, bestående af 1/2 röök och 1 1/6 tunnelandh som Erich Persson åbodh, och befans 
öde legat ifrå 1678 och 1681, bäggie inclusive, och emedan som huus och giärdzgården finnas 
där myckett slätta och åkeren wahnbruukatt, wille ingen det under 3 åhrs frijheet uptaga. Dy 
på samma willckor uptogh Jon Larsson ifrån Sahlzåhn bem:te hemmann Tuunwågen.  
 
Sammaledes om hemmannet Rogsta i Hackåhs om 2 t.l:d och öde legat ifrå 1675 till 1681, 
bägge inclusive, som Siuhl åbodt, och befans des huus och giärdzlegårdar wara myckett slätta 
och åkeren i fasta lägda och allt derföre under 3 åhrs frijheet ingen optaga wehlat. Huarföre 
antogh tandem leutenanten Erich Johansson Plantingh det ann på 3 åhrs frijheet.  [fol.65v]  
 
Capitein Anders Harder besuärade sigh öfwer h:o Kerstin i Fäste om een lägde uthi Gillstadh, 
som af Essbiörn Mårtenssonn i Billstadh till sahl. Peder Jönssonn i Vinällfwen för 9 r.d:r 
pan[t]satt, huars änkia hust:u Kerstin är. Oachtat det capiteins gårdh Billstadh allareda 1651 d. 
20 februarij war pantsatt till hustru Ingebor Andersdotter för 50 r.d:r af Jörgen och Essbiörn 
Mårtens sönner. Capiten föregifwer sigh samma lägde medh flera förpantade igen wunnit, och 
aff \en/ god willia Peder i Winälfwen i des lijfztijdh förundt, som förlängst döder ähr. Opwi-
sandes capiten för detta befallningzmans Peder Erssons Niuures böxelbreef d. 22 julij 1650, 
lydandes att Oluf Nillsson, Nills Erssonn, Peder Mårtensson och Märitt änkia i Billstadh 
hafwa ett slåttegodz uthi Gillstadh ängiet som är 1/3-dehl af det faste Ällf männerna hafft, 
hafwa för 2 r.d:r i sin lijfztijdh böxlatt. Jämbwähl och landzcammererarens Carl Bröms och 
befallningzmans Daniel Bertillssons böxlebreef d. 23 maij 1666, att capiten Harder, Hans 
Hansson och Nills Erssonn i Billstadh hafwa ödesböhlet i Gillstadh och cronans afradzlandh 
böxlatt åhrligen för 12 öre s.m:t. Beklagandes sig icke des mindre måst afradzpeningerna 
betahla. Hustru Kerstin förmeenar att samma lägde och ödesböhle hörer Winällfwenn till, 
begiärandes där å syn, bekännandes sigh eij annatt wetta än det legat till Billstadh. Hafwandes 
inga böxellbreef, eij heller kan bewijsa någon utlhlaga därföre giordt, och så wijda uhrminnes 
häfd är ett laga fångh efter 1 cap:t Jordebalcken L.L.så kan ingen syn tillåtas. [fol.66r]  
 Emedan som capitein Andreas Harder hafwer bewist att Bilstadhmannenn hafwer alla-
reeda aff Kongl. Maij:tt och cronan böxlat ett slåttegodz som är en trediepart af det Fastenelf-
männerne uthi Gillstadhz ängies slått, hafwa för 2 r.d:r, daterat d. 22 julij 1650, och seder-
mehra för samma Gillstadz ödeböhle och cronans afradzlandh, afradzpeningar uthfästat och 
på sigh tagit efter landzcammererarenns Carl Bröms och befallningzmans Daniel Bertillssons 
gifne bref d. 23 maij 1666 och änckian hustru Kerstin i Fäste, sahl. Peder Jönssons i Win-
ällfwenn, bekiänner sig eij annat wetta eller kunna bewijsa än att samma lägde som twistas 
om, hafwer warit possiderat af Billsta, och allså af uhrminness tijder under Billstadh böxlat 
och lydt. Huartill och kommer att änkian aldrig någon uthlaga för Gillstad giort och sidst att 
ödesböhlet icke är under någons skatträttigheet uthan cronones immidiate och eenskijllt.  
 Alt för den skulldh till höörsampt föllie af Kongl. Maij:ttz jordeplacat 1677 och 1 cap. 
Jordebalcken L.L. dömmes bet:e Gillstadz ängies slott, som h:u Kerstin innehafwer, under 
capitens hemmann Billstadh uthan lössen. 
 
Capitein Anders Harder beswärade sigh öfwer Nächsta männen angående strömfiskeriet dee 
till sammans hafwa, att dee emot laga dohmar bruuka noth och näth och liustrande i åminne 
och älfwen, huar emot dee exiperade och sade det wara obewisligit det capiten eij heller göra 
kunde. Altså beslötz och aftahltes medh parternes nöije att [fol.66v] fiskiehuuset skall innan d. 
1 julij nästkommande transporteras och flyttias medh samptel:es omkåstnadt effter huars och 
eens hafwanderätt till sitt gamble ställe, och sedan effter afsagde dommar fiskia, widh föresat 
withe för den som öfuertyges kan, dem violerat och öfwerträdt hafwa. 
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Oluf Suänsson i Häxåsen beklagar att fordom lähnsman Jonas Muuhr hafwer bracht sigh att 
betahla 1674 åhrs uthlagor, oansedt han till då warande munsterskrifware Johan Ahlbom be-
mälte 1674 åhrs uthlagor lefwererat och quittanz etz. förkommitt, och will nu det bewijsa 
medh fendrich Johan Ahlboms attestato af den 20 maij sidstledin, som lyder att een om-
wäxling medh Muuren 1674 giordes, det Ahlbom gaf honom i ställe för Oluf Suänsson, 
Anders Jonsson i Hansgården. Hafwandes han alltså 2:ne gånger betallt 1674 åhrs uthlagor 
och 1675 för huusarm, efter befallningzmans Daniel Bertilsohns zedell d. 18 augusti 1676.  
 Huaremot opwistes Alboms quittans d. 23 julij 1674 på Peder Hindrichssons i Borgen 
1674 åhrs hela räntta, hwilcket är samma hemman som Anders Jonsson, som i Hansgården 
åboor, föregifwandes Muhren det omtallte byte skedde för 1672 och 1673 och intet för 1674. 
Muren hafwer och quitterat för 1672 och 1673 Anders Jonszons uthlagor.  
 Fendrichen Ahlbom inwänder och föregifwer sigh kunna af sine rächningar bewijsa att 
han medh Muuren om Olufz Suänssons 1674 åhrs uthlagor som producerat är, giordt byte. 
 Effter som aff fendrichens Allboms gifne attestato [fol.67r] och för detta lähnsmans Jon 
Muurs quittans befinnes att Oluf Suänsson i Håxåsen 2:ne gånger 1674 åhrs uthlagor hafwer 
betallt, och fendrichen förmehnar och tillbiuder sigh kunna medh richtig jordebok och 
rächning sitt gifne attestatum verificera och besanna. Alltså håller rätten säkrast wara, att 
saaken differera och upskiuta till nästkommande laga ting, då fendricken Albom skall com-
parera och bewijsa huad denne saaken angår medh påberopade skähl och handlingar. 
 
Leutenanten Erich Plantingh kräfde 3:die-man Erich Mygg för ett laakan som hans syster 
honom lämbnadt till göma och borttkom. Erich uthlofwade willia lakanet eller lärfftzstycket 
till corporalens Peder Larssons hustru, Cherstin Carlsdotter som det egte, betahla. 
 
Erich Siuhlssonn i Billsta besuährade sig öfwer Hans Hanssonn i Lägden, i det han för 10 á 11 
åhr sedan sållt sig ett hemman af 2 ½ tunnelandh i Billstad för 60 r.d:r och undan hemmannet 
hafft bortta 1/2 tunneland, och det lagt under sitt eget i samma by, som han sedan sållde till 
Oluf Månsson ib:m, och Erich uthlagor för 2 ½ tunelandh åhrl:n giordt. Begärandes det 1/2 
tunl. igen och refusion för uthlagorne han der före dee tijder betallt. Hans Hanzson inwänder 
där emot, att han något förr än han medh Erich köpslagade, medh capiten Harder ett lijtet 
stycke åker bytte som dem bägge beqwämbligare lågh till handa som Erich Siuhlsson up-
tächtes och han skall sagt sig wähl willia så mycken [fol.67v] jordh optaga allenast han finge 
bätter kiöp, det Hans honom gifwit. Effter som han samma hemman bewijste sig köpt för 76 
r.d:r och een ort, och af Erich intett mehra fått än 60 r.d:r, som köpebrefwet af d. 18 aprilis 
1674 uthwiser. Anhållandes alltså att få tillbaka åthskillnaden på köpet om han skall niuta 
bårtbytte åkerstycke. Erich Siuhlsson häller sigh stricte vidh kiöpebrefwet och där till medh, 
att Hans under sitt kiöp fått 1/3 uthi Gillstadh och till Erich sållt allenast 1/6 och allså 
halfparten där aff behållitt. 
 Såssom Hans Hansson i Lägden och Hackåhs sochn hafwer till Erich Siuhlssonn i Billsta 
försållt Peder Mårtenssons hemman i Billstad för 2 ½ tunneland som köpebrefwet af den 18 
aprilis 1674 uthwijser, och Erich Siuhlsson des fyllnadh icke bekommitt och lijkwähl fulla 
uthlagor åhrligen betallt. Allt för den skulld till höörsampt föllie af Kongl. Maij:ttz 1677 åhrs 
jordeplacat, dömmes Hans Hanssonn uthan löösenn låta Erich Siuhlson [lucka] alla dee ägor 
och rättigheeter som wore eenskijllt under Peder Mårtenssons hemman den tijden han det 
köpte. Och såssom intet lageligen pröfwat är, huru stoor andehl där af bårtta är, så kan rätten 
icke determinera och förordna något quantum emot dee uthlagor som Erich Siuhlsson öfwer-
bekombne och possiderade tunnelandh kan betallt hafwa, uthan lämbna det under goda mäns 
besichtning och pröfwande. Då rätten een wissa summa effter beskaffenheeten sluteligen 
afsäija will.  [fol.68r]  
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Oluf Michellsson i Billsta besuärade sig öfwer Hans Hanssonn i Lägdenn för det han hafwer 
hafft sitt hemmansdehl i Gillstadh i underpant för 8 ½ r.d:r och den samma sållt under det 
hemman som Oluf Månsson hafwer, begärandes det under hemmannet igen. Hans Hansson 
nekade där till i förstonne, men sedan som capiten Harder, som een byeman ähr, intygade des 
sammanhang så wara, att huar granne äger i Gillsta 1/6, föruthan capiten, som hafwer 2 
gånger så stort som någon grannehemman, och dy 1/3. Betygandes effter gamble män det sant 
wara, och att Oluf Månsson som eij större hemman än dee andra grannar hafwer, af Hans 
Hansson där under köpt 1/3, och altså tillijka medh sin 1/6, den 1/6 som lydt under Oluf 
Michellssons hemmann innehafwer. Hwar emot Hans Hansson intet hade att säijia, uthan 
contesterade sigh budit Oluf Michellssonn besagde 1/6 till lössn under sitt hemman igen, men 
Oluf inga penninger wehlat gifwa, effter som han det uthan afgift längie hafft. 
 Alldenstundh nogsampt pröfwat ähr, det den ena siettedehlen af Gillstadh som Hans 
Hansson i Lägden till Oluf Månsson i Billstad sålldt hafwer, hafwer lydt och legat under Oluf 
Michellssons hemman ib:m. Hwarföre till underdånigt föllie af Kongl. Maij:ttz jordeplacat 
anno 1677 uthgifwit, dömmes besagde 1/6 undan Oluf Måhnssons hemman under Oluf 
Michellssons, uthan lössn, och Oluf Månsson söke Hans Hansson det bästa han kan och gitter. 
  [fol.68v]  
 
Sochneskrifwaren Hans Nillsson insinuerade een fullmacht aff Torsten Jönssonn på des 
huustrus Anna Erichzdåtters arfzpart effter moderbrodren Peder Jonson i Winällfwen och 
Hackåhs sochn, som barnlöös, een genom döden afgången är, daterat på Giethe widh Löf-
ånger i Norrie d. 3 martij innewarande åhr 1681. Hwar emot Peder Jonssons änkia, hustru 
Kerstin Carlsdotter incamminerade een wittnes skrifft af Erich Olsson i Fäste, sahl. Hans 
Månsson ib:m och sahl. h:r Verner Klangundius underskrifwit och verificerat att sal. Peder 
Jonssons yterste willia warit att hans bröder och slächt effter honom intet ärfwa skulle, uthan 
hans hustru qwarlåtenskapen behålla, eftersom han intet ärfft, uthan förwärft som skriften af 
d. 11 februarij 1675 uthwijser. Erich Olsson i Fäste tillspordes om han sitt gifne attestatum 
wille och kunde edelligen besanna, der han frijmodeligen strax att göra tillbödh, men full-
mechtigen Hans Nillsson gaf honom eden efter, som är lijka kraftig, som han giorder wore, 
efter det 24 capitelet Tingmåhla b. 
 Alldenstundh framledne Peder Jonssonn i Winällfwen och Hackåhs sochn all sin qwar-
låtenskap i löösöra, hafwer efter troowärdige mäns wittnesbördh, daterat d. 11 februarij 1675, 
under sin hustru Kerstin Carlzdotter testmenterat, och Erich Olssonn i Fäste allenast af dem 
lefwer, och tillbudit testamentzskriften lijkmätigt det 17 capit. Jorde balcken stadzl. edelligen 
besanna, [fol.69r] men af fullmächtigen Hans Nillsson eftergifwen. Huar till rätten samtychte, 
och dy i förmågo af det 24 cap. Tingmåhla balcken eden så godh gifwen som gången. Huar 
till sedan kommer att han Pehr intet ärfdh hafwer. Huarföre, och såssom Swäriges lagh i det 9 
cap. Jordebalcken L.L. dicterer och tillåter att man må gifwa eller sällia till huem een will allt 
aflingegodz. Altså approberes ofwan bemellte testamentzskrifft och all qwarlåtenskapen i 
löösören tillehrklaras hustru Kerstin Carlsdotter oklandrat att behålla.  
 
Hustru Brita Månsdotter i Byn och Myskie sochn begärade Erich Andersson i Miähla och Jon 
Olsson i Suänsåsen och Jöns Jonsson i Mattnäs, och på andra sijdan Nills Persson i Hackåsen 
och Suen Pärsson i Högen tillföllie af lahgmansdomen d. 14 decemb. 1680 att pröfwa huadh 
slåttlägden och det dee twistatt om, kan rättmätel:n wara wärdt och det skrifteligen och ut-
förligen upsättia. 
 
Capitein Anders Harder upbudit 3:die gången ett hemman i Billsta, som kallas Opgården, om 
3 tunneland, som han af Oluf Månsson i Billsta och Hans Hansson i Lägden kiöpt. 
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Sammaledes insinuerade capiten Harder een huusesyn på bemellte hemman, hållen effter be-
fallningzmans Jonas Flodins ordre aff tuenne tollfmen, Oluf Michellsson i Billsta och [fol.69v] 
Peder Olufson i Östnår d. 30 aprilis innewarande åhr, hwilken uplästes och intygades yter-
ligare beskaffenheeten så wara som specificerat ähr. 
 
Erich Siuhlsson i Billstadh på ordinarie våhrtinget Peder Mårtenssons gårdh i Billstadh om 
2 ½ tunlandh köpt af Hans Hansson i Billstadh för 60 r.d:r, tredie gången oklandrat. 
 
Landz gewaldigern Rahl Ersson upbudit tredie gången Jon Larssons hemman i Sanne by om 4 
tunnelandh, som han af Peder Nillsson i Giähle, Peder Olsson i Östnår, Suän Pehrsson i Hägg-
en, Anders Nillsson i Giähle och Christopher i Sanne för 100 d:r s.m:t köpt d. 18 februarij 
1680, medellst dess ett åhrs ödeligginade och innestående [b]arnepeningar som idag genom 
een action af Jon Larssons dotter, hustru Brijta på sin och systrans Karins wägnar klandrades 
och afdömbdt blef att inlösa för all bewijslig gälld påå hemmannet. 
 
Jöns Ersson i Wästnår opbudit tredie gången Peder Jönssons ib:m sytningzskrift och för syt-
ning till des broders barn, angående hans hemman om 3 tunnelandh. 
 
Hans Nillssonn Årgårdh upbudit tredie gången Jonas Muurs hemman Skåttgården be:d, om 
3 ½ tunnelandh, för 170 d:r s.m:t, oklandrat. 
 
Erich Olsson i Sahlom upbudit ett hemman i Sanne, kiöpt af landzskrifwaren Carl Warg d. 5 
[fol.70r] augustij 1680, alldehles efter köpeskrifftens rätta grundh och frijheetzbrefwetz inne-
holldh, andra gången, oklandrat, emedan som första opbudet angick Carl Wargh. 
 
Christoper Andersson Schotte upbudit treedie gången ett hemman af 1 tunnelandh i Öfwer-
hallom och Myskie sochn, kiöpt af Nills Jonssonn, Kerstin Nillsdotter och Agnis Nillsdotter 
d. 31 maij 1669. 
 
Anders Nillssonn i Tåssåsen och hans hustru Elizabet Jonsdotter hafwa giordt testamentum 
reciprocum på alla löösören, som dee af egen afwell förwärfwat, sålledes att den som denn 
andra öfwerlefwer behåller alla löösören, och effter bäggies dödeliga afgång bäggies arf-
wingar till laga dehlning komma, efter dee barnlösa ähre. 
 
Gudmundh Pederssonn i Hara upbudit första gången Per Jonssons hemman i Häggen och 
Owijk sochn af 2 tunnel:d, köpt för 90 d:r s.m:t. 
 
Mårthen Pederssonn i Kårgierdh och Hackåhs sochn insinuerat sahl. befallningzmans Daniel 
Bärtillsons quittens på 1661 åhrs ödesuthlagor för sitt hemman Kårgierdh, och altså efter h:r 
gouverneurens Carl Sparres resolution d. 5 aprilis 1665 det under frij odell som det förr warit 
hafwer, behåller, som skiedde d. 26 augustij 1667 och där hoos pastoris d:ni Andreæ Elevi 
och Mårten Anderssons i Hälleback och Jöns Anderssons Bake attestatum, att Mårten Pe-
dersson hafuer betallt [fol.70v] dragoun Jon Jämpte för sitt odells afträde och anpart i Kår-
gierdzgården medh 21 ½ r.d:r anno 1674 och så 1661 åhrs ödesmåhls uthlagor 7 d:r 28 öre 
6 p:r s.m:t. Dato d. 13 junij 1674. Clarerat.  
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Ting 11 och 12 november 1681 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol 157v-164v. ÖLA  
 
Anno 1681 den 11 novembris, hölltz laga höstting medh allmogen af Owijkens tingelagh. 
Närwarandhe befallningzman, wälbet:de Jonas Flodin och nämbden. Nembl. 
 Peder Olufsson i Backe,  Oluf Michellsson i Billsta, 
 Bengdt Tomsson i Bohlåsen, Peder Olufson i Östnåhr, 
 Jon Olufsson i Suänsåsen,  Anders Nillsson i Gähle, 
 Oluf Erssonn i Kiöfra,   Elias Jonsson i Ällfwen, 
 Peder Jonsson i Wästnåhr,  Mathz Hansson i Wijke, 
 Nills Pärsson i Hackåsen,  Erich Andersson i Miähla 
 
Dato publicerades Kongl. placater och ordningar. 
 
Een fulltagen dräng får till åhrslöhn 6 d:r s.m:t, 2 styck. skiortor, een af blaggarn och een af 
hamplärfft etc. och i legopenning 2 marker s.m:t. Een fulltagen pijga 3 d:r s.m:t, skoor och 
strumppor, som annorstädes, 9 allnar lärfft, groft och grant. En giethare allenast 6 marker 
s.m:t, medh skoor. 
 
Leutnanten Vallentin Virck käradhe till Peder Pedersson i Lansom på capitein Laccornes 
wägnar om 32 stycken dubbla plåthar som a:o 1677 widh fiendens infall insattes till förwar-
ningh, och capiten intet igenbekommitt. Rp. Att hans rustmästare Oluf Olufsson dem af-
fordratt, beropandes till wittne där uthinnan Nills Olson i Lanssom, som effter aflagden edh 
bekändhe som föllier, att samma dagh som fienden [fol.158r] inföll, kom rustmästaren Oluf 
Olufssonn till capiteins quarteer i Landzsom och befalltte att Peder Pedersonn skulle hans 
penninger och saaker bringa och föra till Bergh, och han alltså togh denne Nills Olsson sin 
granne till hielp och brachte penningarne och några skrijn af kläder uthi een båth, i meningh 
det att bringa efter begäran till Bergh och kommandhe till Kiöfra by, fått een annann båth, 
men intet någon hielp till rodd, medh den åthwarning intet begifwa sigh där medh till Bergh, 
eftersom fienden och där war. Och allt därföre medh capiteins pijga Märit Jönsdotters gott-
finnandhe, rodde till ett nääs widh Mattnäs by och sakerne opi skogen förwaradhe, och hwar 
och een till sitt. Dagen där efter kom fiendens follck till Nills och togh först båthen och tillijka 
medh Peder Pedersson efter saakerne reste, och sedan medh Nillses häst fördt dem till lägrett. 
Mehra sadhe han sigh däruthinnan intet hafwa att wittna. 
 Leutenanten berättadhe att Peders brodher, Oluf, wara i tienst hoos norske majoren 
Chresterson och dess modher sagt för Oluf att capitenis pijga hadhe 20 r.d:r contant, det Oluf 
strax för majoren sagt, och alltså bem:te 20 r.d:r tagitt, och lijkwähl gifwitt capitein 10 r.d:r 
där af tillbaka, det Peder tillstodh. Pijgan Märitt skall tiena i Brundflodh och icke stämbder 
eller tillstädes. Alltså kan rätten intet komma till något sluut där medh, uthan upskiuta till 
pijgans förhör.  [fol.158v]  
 
Anders Carlssonn i Miähla fordrar af profwianttmästaren Peder Erssonn Niure 12 d:r s.m:t 
som han låfwat Oluf Andersson i Persåsenn, hwars hemman Niuren sig tillhandlatt och 
lofwatt betahla. Hwar till sohnen, leutenanten Wellam Niure nekar, och föregifwer sin fader 
det alldrigh giordt, hafwandes inge wittnen där till. Altså upskötz saaken till dess Anders kan 
antingen skaffa sigh wittnen eller öfwertyga provantmästaren skullden på sig tagitt att betahla. 
 
Erich Jönsson i Bohlåsen fordrar af Påhl Olson i Kårgierdh 4 r.d:r specie, som Erichz hustru 
lähntt till Anders Ersson i Kårgierdh, hwars dotter Påhl till hustru äger. Och det lilla som efter 
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swärfadren och swärmodren fans, tillgripitt. Begärandes bemellte 4 r.d:r. Påhl föregifwer sig 
wähl hört tahlas om skulldenn, men intet wetta någon wissheet, eij heller ärfft något, uthan 
een gammall gryta och een barckahuudh i förwarningh tagitt. Warandes och flera creditorer 
och hwadh emottagitt är, gerna ifrå sigh lefwerera will. Erich Jönsson åligger först bewijsa sig 
hafwa fordra af Anders Ersonn 4 r.d:r och Påhl däremot opwijsa hwadh pertsedler honom på 
sin hustrus wägnar ärfft el. tillfallne, eller upburne ähre. Då rättenn ett sluut dem emellann 
göra will. 
 
Jöran Erssonn angaff hurusom han hafwer köpslagatt den 10 aprilis 1680 medh Påhl [fol.159r] 
Olufsson i Sijdhe om opbruukatt jordh och bygdhe huus widh Sansundet medh färior och 
båthar och där emot cederat och afstått till Påhl 1680 åhrs färiekarlstull á 4 kanor af hwar 
bondhe i Owijken och Myskie, och Jöran skulle förrätta tiensten, hwilket efterkommitt är, 
men så wijda Jöran icke fick blifwa längre färiekarl och niuta färian och båtharne som han 
medh een åhrs tull betahlt, och Påhl intet egte, uthan sochnen på een färia kåstatt 5 r.d:r heller 
7 ½ d:r s.m:t, och där till medh 1 kanna på tullen ökt, på det att färiekarlen färian och båthar 
siellf hålla skulle. Begärandes Jöran af Påhl wedergällningh för sitt arbethe för hans skulld 
och att han sålldhe färiorna som han eij egdhe. Påhl säger sig alldrigh sållt mera änn han 
egdhe och fuller fått aff sochnan till 7 ½ d:r s.m:t, men ingenn färia däär förskaffa kunnatt, 
och där Jöran fått blifwa färiekarl så hadhe ingen där å tahlt och klandrat. 
 Såsom Påfwell Olssonn i Sijdhe hafwer hållitt sitt kiöp medh Jöran Ersson, och icke 
wållandhe waritt att han intet fick längre wara färiekarhl, och om han hadhe blifwit widh 
tiensten, så hade och intet klander därom skedt. Altså kan rätten intet påbörda Påhl Olufsson 
någonn wedergällning till Jöran gifwa, uthan wijsa Jöran till Mårthen Pärsson i Kårgierdh, 
som färieman är och färiorna niuter, jempthe tillökningen på löhnen att sökia refusion och 
förnögningh.  
 
Oluf Pährssonn i Hara och Sunne sochnn [fol.159v] angaff hurusom Gudhmundh Pärssonn i 
Häggen på hans skogh een kåhlmijla hafft och låpitt een hoop bark olåfwandes. Rp. Att han af 
några grannar i byn hafft låf där till, nembl. aff fadren Peder Gudmundssonn, Peder Pedersson 
och Oluf Jonssons änkia Märitt Siuhlsdotter, som och honom gifwitt låff att kåhla åth sigh ett 
lass till Sunwijs betahlning i Hwattiom, och det öfrige behålla för sitt arfwodhe. Gudmundh 
bekänner allenast 3 á 4 böhlor furubarck tagitt. Pehr Pärsson tillstår sig gifwitt Gudmundh låff 
att taga barck. Gudmundh tillståår 20 lass wedh fört till kåhlningen. 
 Emedan som Gudmundh Pährssonn i Häggen intett hafwer hafft låff af Oluf Pährsson i 
Hara att löpa barck och bränna kåhl i oskifft skog, uthan af hans grannar, som sträfwar emoth 
den 15 puncten i Skogzordningen. Altså i krafft af det 18 capit. By[g]ninge balcken L.L. 
finner rätten skiähligt att Gudhmundh Person skall för 3 byrder barck bötha 9 öre och för-
wärkatt sitt arbethe och i lijka måtto för vedhens huggandhe af kåhlmijhlan plichta 3 marker 
och arfwodhe sitt förloratt. 
 
   Den 12 dito.  
Hans Hanssonn i Giärde kärade till Erich Tårgutsson i Sanne om någon arff effter Jöran 
Erichssonn, sitt syskonebarn, som ogiffter war. Hwar emot insinuerades een testamentz skrifft 
af den 12 julij 1681 underskrefwin af corporalen Lars Nillssonn, Christopher Swänsson i 
Sanne och Chresten Mårtson i Sanne, af innehåld [fol.160r] att Jöran på sitt yterste i sytningz-
löhn uthi 12 åhrs tijdh under sitt ällendige tillståndh, emedan som ingen af hans slächt honom 
wehlat skiötha, all sin qwarlåtenskap gifwit sin mohrsystersman Erich Torgutsson för uthan 
ett söllfwerbällte och 4 stycken skiedar, som hans brodher i Norrie hafwa skahl. Det alla tre 
witnen tillbödo medh edh besanna. Parterne tillfrågades om hans qwarlåthne ägendomb 
beståår af fasta, eller om det är arfft eller aflingegodz. Rp. Att allt är aflinge, men Hans Hans-
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son föregaf att han sin moder ärfft, och befans att Jöran war oächt, tillijka medh Erich och 
dhee sins emellan dehlatt det som fans.  
 Alldenstundh frambledne Jöran Ersson på sitt ytherste efter trowärdige mäns betygande, 
hafwer all sin ringa ägendomb af löhsören, som aflinge godz är, testamenterat till Erich 
Torgutson i Sanne, som hans modersyster till hustru hafwer, för deras hafde möda och beswär 
under dess långlige och smittosamme siuukdomb, föruthan ett söllfwerbällte och 4 st. skiedar, 
till sin broder Erich Ersson i Norrie. Hwarföre pröfwar rätten skiähligt lijkmätigt det 9 cap. 
Jordebalck. L.L. och 17 cap. Jord.b. stadzlagen hans giorde testamente att gilla, hwartill sedan 
kommer att Erich Ersson är närmare arftagare än Hans Hansson och hans consorter, och såh-
ledes behåller Erich Torgutsson hwadh som honom i testamentzskrifften tilldehlt är. [fol.160v] 
 
Majoren Carl Ruutenkrantz insinuerade på sitt compagnietz wägnar hurusom till dess aflöhn-
ing anno 1677 een summa penningar till 160 d:r söllferm:t var samblat och uthi een kista aff 
fureren Lucas Linbom här i Owijkens lähnsmansgårdh insatt och widh fiendens infall blef 
samma kista af capiteins, sahl. Nills Gripz änckia, hustru Elisabeta Fallck uthtagen och förder 
till hennes gårdh Andersöen uthi Sunne sochn, hwilcken Peder Jonsson i Västnåhr och Swen 
Jonsson klåckare uthboro och af capiteinskan emottagen, som deras attest aff d. 13 decembris 
1680 förmåhr, jempte det att kistan war så tungh, att dhe medh stoor möda [ku]nde löffta 
henne uth genom döran in på slädan, och capiteinskan läth till Hwattiom föra. Föredragandes 
sammaledes att sahl. capitein uthi Lijth läth uth exequera sine månadz pähningar uthi boskap 
och söllfwer. Item igenkräfwes kistann som een bondhe i Hara äger och till Linbohm lähnt 
och ännu hoos capitenskan är. Majioren beklagar och sigh af henne wara uthropat för een 
sådan som skahl hafwa des sahl. mans klädher, efter hans dödelige frånfälle i Norrie sigh till 
nytta tagitt och anwänt. Där doch han dem anwänt till hans begrafning som alla officerare då 
där warande kunna betyga, anhållandes här på rättens assistence och uthslagh. 
 Capitenskan föregaf sigh eij mehra i kistan fått än 20 st:n stoorplåtar som hennes mans 
månadzlöhning war, och majoren siellff rächnadt penningarna in i kistan [fol.161r] hwartill 
majoren alldehles nekadhe och föregaf sigh allenast wara den gången in på gården.  
 Felldtwäbell Lucas Lindbom, som då Gripens fureier war, berättadhe sigh uthi Lijt pen-
ningar på esquadrons wägnar upburitt och hijth bracht, wettandes eij quantum uthi kisstan, 
emedan som hans skriffter honom blefwo af fiendenn borttagne, men berättar att sahl. capiten 
fick på sin anpart 5 st. näth och een söllf:rkosa och 2 st:n söllfskedar. Boskapen tillstodh capi-
teinskan sigh fått, men intet söllfwer. Såsom och att henne borde 14 d:r s.m:t på 2:ne sönners 
trumslagarelöhn. Majoren föregaf att esquadrons penninger skulle här samblas och dehlas, 
och icke manerligitt låtha trumslagarne fåå först sin löhn. 
 Capiteinskan tillfrågades om hon uthan edgång wille troo opläsen attest om kistan. Rp. 
Neij. Alltså afladhe Peder Jonsson och Swän Jönsson sin wittnesedh och bekändhe hwar för 
sig som föllier. 
 Peder Jonssons: Att han blef af lähnsman Nills Hanssonn tillsagdh att gå in i stuffwan och 
uthbära een kista capiteinskan tillhörig, och kommandhe inn war eij mechtig henne att röra, 
och dy gick han uth och lähnsman det sadhe. Då Swen Jönsson gafz honom till hielp och dhee 
bäggie kistan uthboro, och orckadhe eij mehra een gång löffta och bära. Skrinet war om 1 ¼ 
aln längdh. 
 Swen Jönssonns: Att han war ut på gården och hördhe lähnsman befalla Peder Jönsson 
uthlöffta kistan, och att [fol.161v] han strax kom tillbaka och sadhe sigh icke kunna rå medh 
henne, och blef altså pålagdh hielpa Peder, och hade nog giöra bäggie att bähra skrijnet af 1 ¼ 
aln längd uth på släden, och ledde hästen ett stycke wägz, och sedan af capiteinskan bortwist 
efter een kittell som som han intet igenfann, och dy blef han qwar. 
 Anders Månsson, Påhl Pährssons drängh i Swedie och Sunne sochn, som tiente 1677 hoos 
capitein Grip och föllgdhe hijth till Owijken, bekände i edzstad som föllier: Att capiteinskan 
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fick sig i Skåttgården ett skattull att bära till Wattiom, deth han giordhe, och strax kom hon 
efter körandes medh een kista till siöen. Då constabelen Peder Höök togh kistan och allena 
löftadhe in i båten, och kommandhe till Haratzlandet fingo 2:ne böndher som sades äga 
hemman i Rödöen till hielp, som föllgde till Andersöen och på een stång kistan op i gården 
boro, och samma dagen war kistann uth på Fastgården opbruten, och då fick capiteinskan 
honom Anders 20 styck. 6 dahlers plåtar att gömma, dem han under stallgollfwett förwaradhe, 
och att inga plåtar i kistan qwar wore. Wettandes eij hwem som kistann opbröth, uthan säger 
henne för sigh sagt det Rödöhns boerne det efter begäran giordt. 
 Capiteinskan tillspordes hwem som kistan opbröth och uthi hwilckens nährwaru det 
skiedde. Rp. Att hon råkadhe widh Hara 6 styck. böndher ifrå Rödöen, som fördhe stycken 
som förkom [fol.162r] i Kiällmars sundhe, och sedan funnitt een båth henne tillhörigh, den hon 
igentogh och 2 st. karlar aff bemellte 6 sig till hielp att roo, hwilka boro upp kistan i gården 
och satte på mullbänken och den upbröto. Warandhes dhee hemma i Faxenälden, men om 
deras nambn okunnigh, efter som allt skiedde i bäfwan och fruchtan. 
 Ehuru wähl edelligen intygat är, att peningekistan som twistas om, hafwer warit af den 
tyngden att twenne pährsoner intet förmått mehra uthur stugan bähra, och där hoos att een 
pährson den samme af slädan löfftat in i båthen. Så berättas lijkwähl i sanningh att twenne 
böndher ifrå Rödön och Faxenällden besagdhe penningekista uthur båthen op till capitein-
skans gårdh på Andersöen buritt, och i hennes närwaru opslagitt. Hwarföre kan rätten för 
denne gångenn icke definitive saaken afdömma, uthan opskiutha till nästa laga tingh, då 
bem:te böndher skohla här comparera och lagel. examineras, hwar uppå sedan skall föllia 
rättens ändteliga uthslagh. 
 
Jon Jönsson i Tåssåsen lagel. stämbdh aff Pähr Wellamsson Biörckman till swars och intet 
comparerat heller wist laga förfall. Därföre saaker till 3 marker.  
 
Erich Olufson i Sahlom beskyllte Christopher Swänzsohn i Sanne förledne sommar kallat sig 
een [fol. 162v] tiuff, nährwarandhe Hans Hansson i Lägden och Erich Anderssonn i Swänsåsen. 
Rp. Att han eij mins det af sig giordt wara och uthan edgång wille troo bem:te wittnesmäns 
intygande som edelligen bewittnadhe sådan ordh fälltt wara. Wettandes Christopher intet o-
ährligitt med honom, doch aff gammall upwuxen thrätha om någott proviant som Erich 
beklagar sigh wara misstäncht före, och förr å laga ting angifwitt, och Christopher eij compa-
rerat och dy plichtat för uthewarandhet och nu allenast stämbdh för bem:te oquädinsordh.  
 Emedan som Christopher Swensson i Sanne intet påståår willia eller kunna bewijsa Erich 
Olssonn i Sahlom någott tyfstycke, uthan i dryckenskap af hastige modhe sagt, dy blifwer 
hans saak efter det 43 capit. Tingemåhla b. 3 marker. 
 
Nills Olufsson i Lansom stämbd Peder Jöransson i Håff till swar och eij comparerat. Dy saker 
3 marker. 
 
Hans Jönsson i Giere stämbdt Karn Larsdotter för skiällzordh, som eij sig inställt och intet 
laga förfall hafwer. Saker till 3 marker. 
 
Anders Pährson och Anders Nillsson i Hälliebacken beswäradhe sigh öfwer Oluf Olsson i 
Hallom om ett pantteängh, Nambslägden, som undan des hemman är kommitt och begärer det 
nu igen uthan lössen. Oluff Olufson insinuerade een pantteskrifft aff Swän Jonsson i Hällie-
backen, daterat d. 20 aprilis [fol.163r] 1611 på bemellte Nampnslägde för 60 r.d:r att behålla 
till dess han ber:de penninger igenfåhr som på tinget d. 6 novembris 1668 ährkient är, emedan 
som det till interesset intet förslår. 
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 Ändoch Oluf Olufsson i Hallom bewijser att Nampnslägden är under hans hemman pan-
tewijs d. 20 aprilis 1611 för 60 richzd:r kommen, och a:o 1668 d. 6 novembris å laga tingh 
blifwen därwidh conserverat, så kan rätten lijkwähl icke annars giöra änn till underdånigt och 
höörsampt föllie af Kongl. Maij:ttz allernådigste jordeplacat anno 1677, som exprimerer och 
biudher att alla abalienerade ägor, både genom köp och förpanttningh skohla uthan lösn 
läggias till sina bohlbyar igen, oachtadt att dombref därå wore gifwitt. Allt till des uhrminnes 
häfdh åkommer, döma besagdhe Nambnslägden under dess förra bohlby, utan förnögningh 
här effter oqualld att lyda och ligga. 
 
Oluf Jonsson i Lägdhe och Myskie sochn genom leutenanten Wellam Niure angaf sigh accor-
derat medh Siuhl Pärsson i Hällne 1675, att han skulle antaga hans gårdh till bruuk, och dess 
medellst slap han att blifwa 3:dieman, som Jöns Nillsson i Swedie wittnadhe sant wara. Och 
att han till befallningzman Daniel Bärtillsson i Bergh war och läth inskrifwa een annan i hans 
ställe, wettandes eij hwadh accord [fol.163v] dhe sinns emellan giordt. Rp. Att han fuller antog 
gården medh willckor att Oluff Jonsson skulle honom medh arbetzfollck hielpa och lijkwähl 
för wåhranden begifwitt sigh där ifrå och Siuhl till Norrie efter sädeskorn, huarest han blef 
siuk och hans hemmawarande brodher lijkwähl hemmannet sådde och Siuhl sielf bärgadhe. 
Och eftersom bästa ägorne wore bort- och pantsatte, kunde han det eij behålla. Hafwer och eij 
annorlunda lofwatt än till behageligh tijdh det bruuka. Såsom och Oluff låtit wetta sigh willia 
där ifrå och sagt sigh alldehles ifrå hemmannet, och det lageligen för tinget, men kan det intet 
bewijsa. Så wijda actor i egen pährsohn icke tillstädes är och kan med Siuhl confrontera och 
bewijsa sins emellan giorde aftahl, kan saaken icke wijdare företagas, uthan till nästa tingh 
differeras då dhe bäggie skohla stå hwar annan till muns och wäntta sluut i saaken.  
 
Leutnanten Wellam Niure käradhe till Mårten Olsson i Lansom om een häst som han mista-
dhe widh fiendens infall 1677, och som föregifwes wara köpt af trenne trediemans knechter 
under compagniet uthaf een dansk chergeant. Begiärandes des wärde igen emädan Mårten 
hästen först förderfwatt och sedan låtit af wargar ihiählrijfwas. 
 Mårten tillståår sigh tillijka medh Kiehl Jonson, capitein Plantingz drängh, och Lars Per-
son [fol.164r] i Tossåsen på Frösöen köpt hästen af een dansk chergeant Oluf Taralsson för 4 
r.d:r och böör icke mehra änn dhe andra där till swara. Leutenanten föregaff att hästen blef 
funnen hoos Mårten och där ihiälrifwen och därföre söker han honom, anhållandes efter hans 
excell:z felldtmarskallkens resolution få dess wärdhe igen, eller åthminstone 7 r.d:r, eftersom 
han gaf för honom 11 r.d:r och då ähre 4 r.d:r som Mårten för honom gifwitt afrächnade.  
 Alldenstundh leutenantens Wellam Niures häst är funnen hoos Mårten Olsson i Lansom 
och där omkommen. Alltså pröfwes skähligt att Mårten Olsson i ett för allt lefwererer till 
leutenanten Niure 9 d:r söllfwerm:t och söke Kiehl Jonsson och Lars Pärsson i Tossåsen som 
han föregifwer tillijka medh sigh hästen köpt af danske chergeanten Oluf Taralson det bästa 
han kan och gitter. 
 
Rustmäster Oluf Olufsson skulldgafz hafwa besofwitt änkian Karin Jönsdotter i Miäle och 
Myskie sochn och aflat barn medh henne. Beggie tillstå lägersmåhlet och å bäggie sijdor äre 
ogiffte. Altså efter 3 capit. Gifftmåhla b. L.L. böthe han 40 marker och kånan 20 marker efter 
Kongl. resolution. 
 
Anders Nillsson i Tossåsen upbiuder andra gången sitt giordhe aftahl medh sin hustru Elisa-
beth Jonsdotter, att den som efterlefwer behåller oqwahlt alla löösören och efter beggies 
[fol.164v] dödh dehla bäggies arfwa qwarlåtenskapen.  
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Comminister herr Elias Olldbergh opbiuder förste gången Oluf Swänssons odalshemman i 
Swänsåsen af 2 tunlandh, kiöpt för 80 d:r s.m:t. 
 
Mårten Pährsson i Kårgiere opbiuder andra gången Jon Jemptes arfzpart i Kårgiere oklandrat.  
 
Erich Jönsson i Swänsåsen opbiuder första gången een gårdh i Låckåsen af 1 ½ tunl:d för 70 
d:r 16 öre s.m:t, kiöpt af Erich Anderson i Miähla, Peder Pedersson i Klåckarbacken och 
Märitt Nillsdotter i Låckåsen. 
 
Gudmundh Pährssonn opbiuder Peder Jonsons hemman i Häggen, af 2 tunlandh, kiöpt för 90 
d:r söllfwerm:t, första gången oklandrat.  
 
 
 
 

Ting 10 och 11 maj 1682 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol 217v-220v. ÖLA 
 
Anno 1682 den 10 och 11 maij, höltz ordin. wåhrtingh med allmogen aff Owijkens tinglagh. 
Wederwarandhe befalningsman, wälbe:de Jonas Flodin och nämbden. 
 Päder Olufson i Backe,  Bengt Tomson i Bolåssen, 
 Joon Olsson i Swänsåsen,  Elias Jönson i Elfwen, 
 Swän Person i Häggen, Matz Hanson i Wijke, 
 Nills Persson i Hackåsen,  Erich Anderson i Miähla, 
 Jöran Päderson i Kiöfra, Jöns Jönson i Miähla, 
 Johan Olsson i Bothåsen Anders Hansgård i Backe. 
 
1. Dato aflade Jöran Päderson sin nämbdemans edh.   
 
2. Oluf Olsson i Hallom och Myskie sochn angaf hurusom honom sistledne tingh ifrå dömb-
des Nambnslägden, som pantewijs ifrå Anders Pärsons och Anders Nillsons hemman i Hällie-
backen war kommen. Begärandes å nyo rättens uthslagh, effter som han tycker för swårt wara 
således mista sina penningar och föregifwer [fol.218r] där hoos sig draga skatten för bem:te 
lägde, och där han sine penningar icke igenfår och mister skatten, säger han sig willia gå ifrå 
hemmanet, beropandes sigh på Pär Suänson i Funäs, huilckens fader lägden bårtsatt hafwer 
anno 1611, och Pär räcknar sigh wara 70 åhr gammall som bekänner sigh i Hälliebacken bodt 
och kunde eij där wara behållen effter lägden war bårtha och uthlagorne stoora och där hoos 
att Oluf Olufsons fader åhrligen i anseende till lägden contribuerade till uthlagorne för Hällie-
backen tree skillingar, men sedan landet kom under Sweriges chrono fördes skatten eller dee 3 
skillingar på Hallom. Oluf föregif:r sigh för Hälliebacken göra landskilden, och befans af 
jordebooken att han allenast den utgiör effter tunlanden i Hallom och Hälliebacken effter sine 
tunland. Oluf tillspordes om han begärer refningh på bäggie hemmanen, huar till han sade 
sigh inga medel hafwa. 
 Såsom Oluf Olsson i Hallom och Myskie sochn inför rätten hafwer åtalt och qualt afsagde 
doom d. 12 novembris förledne åhr 1681 emellan honom och Anders Pederson och Anders 
Nillsson i Helliebackan i Owijk sochn. Altså kan rätten icke mindre giöra, än saakfälla honom 
Oluf Olsson för doomquaal effter dhet 39 cap. Tingm. b. till 3 marker. och så wijda Oluf eij 
mächtar och förmåhr hålla syhnemän att oprepa bäggies hemman, huar af pröfwas kunde 
huilcken skatten drager. Altså lämbnas des besichtningh till allmänne jorderefningen. 
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3. Gölu Nillsdåtter, född af ächta sängh i Bärgh sochn [fol.218v] och Wigge by, angafs hafwa 
beskylt soldathen Hans Larsson, född i Wästerdahlarna, Elfrångh sochn och Grönsäther by, 
som leut. Valentin Wirck betygar sigh hört wara ogifft och her i landet sedan förleden höst 
warit, med sigh oloflig beblandellse hafft, huar till han beiakade, och Gölu bekänner sigh hafft 
twänne oächta barn i Norie, och nu förmenar sigh eij hafwande wara, effter som han prima 
martij sidstleden henne sidsta gången häfdade.  
 Alldenstund Gölu Nillsdåtter bekänner sigh tuänne horungar och oächta barn hafft och 
sedermehra med soldaten Hans Larson olåfligh beblandellse hafft. Alt derföre effter Kongl. 
resolution som högl. Kongl. håfrätten anno 1679 låtit publicera, warder bötherne fördubblade 
och för kåhnan inalles blifwe 80 m:r och Hans Larsson effter gamble praxin allenast 3 m:r. 
 
4. Päder Olufson i Funäs och Erich Anderson i Miäla prætenderade på sine hustrurs wägnar 
någon arff uti Wästnor hemmanet af 2 tunland, som Påfwell Månson åbodt, huaremoth op-
wijstes häradzrättens doom af 4 novembris 1679, lydandes att Påhl Månsons rätta arfwingar å 
fäderne skola behålla twå dehlar af hemmanet och hans hustrus, Anna Jonsdotters arfwingar 
een trediedeel, och befans att Påhl Månson och Anna Jonsdotter dödde barnlöös, och där hoos 
att Påhl hade tuänne bröder Peder och Jöns Månssöner och 2:ne samsystrar, Anna och Kahrin, 
huilcka alla barn effter sigh lämbnat. 
 Hust. Anna Jonsdotter hade een broder Anders ben:d, [fol.219r] som lämbnade effter sigh 
een son Chrestopher wed nambn, huilkens son Oluf ännu lefwer. 
 Så wijda Päder Olufson i Funäs och Erich Anderson i Miäla å sine hustrurs wägnar intet 
äre frambledne Påhl Månsons och des hustrus Anna Jonssons dotter arfwingar. Altså för-
blifwer rätten med den ordningh som häradzrättens doom af den 4 novembris a:o 1679 
exprimerer, nembl. att Påhl Månsons rätta arfwingar å fäderne dehla sins emellan twådelarna 
aff hemmanet Wästnor, bestående af twå tunlandh och hust. Anna Jonsdåtters een trediedehl 
der aff. 
 
5. Johan Olufson i Bothåsen kärade till ryttaren Chresten Carllson i Fåker och Näss sochn 
för 3 d:r s.m:t och humble för 6 öre s.m:t som han för 2 åhr sedan låfwat gifwa för ett paar 
pijstoler och een sabell, huar emoth Chresten exciperade och föregaf sigh låfwat derföre gifwa 
så mycket, om dee skulle af ryttmästaren approberas och gillas, som skedde förledne höst ett 
åhr sedan. Warandes ingen öfuer deras kiöp mehra än Johan Olsons drängh Hans Olsson, som 
effter förmaning berättade sigh wara tilstädes och eij höra köpet med något willkohr wara 
giordt, utan uthlåfwades uthom porten 8 ½ orth och humble för 6 öre s.m:t, det trumslagaren 
Peder Jonson åhörde och icke närwarande ähr. Omsijder bekände Hans det in i stufwun taltes, 
om pijstolerna skulle gillas, men uthom porten hörde han det intet, där dee om köpet kommo 
öfwereens. Trumbslagaren är kallat till wittne och eij kunnat för ijsens suagheet komma til-
städes. [fol.219v]  
 Såsom trumbslagaren Peder Jonson som köpet åhört icke är tilstädes och i saken wittna 
kan, altså opskiutes den till nästa lagha tingh, då trumbslagaren skall wara tilstädes. 
 
6. Mårten Olsson i Lansom kärade till Lars Päderson i Tåsåsen och Kiehl Jonson i Bärgh 
angående een häst som dee 1677 tilhopa kiöpt, och Mårten efter lagha doom måst betahla till 
leut:n Wällam Niure med 9 d:r s.m:t, som hästen ägde. Larss inwände och föregaf att Mårten 
låtit hästen aff försummelig skiötzell omkomma och förmenar dy, att han må och i betal-
ningen högre blifwa obligerat. Kiehl Jonson föregifwer sigh intet warit med enär Mårthen och 
Lars kiöpte hästen, utan intalter wara i deras köp deelachtigh, förmodandes sigh slippa med 
uthlagde penningar, helst emedan som hästen i Mårthens händer omkommen ähr. Mårten 
föregifwer att Lars låtit uthswälta hästen och sigh owettandes lämbnat hästen, huilcken intet 
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emottogs till wårdnat, och natten der effter af wargar ihällrifwin. Hästen hafwer warit till 
foder hoos Påhl i Moo, och enär han förnam det han intet kunde komma sigh före, lämbnade 
han honom ifrå sigh. 
 Såsom Lars Päderson i Tåssåssen och Kiehl Jonson i Bergh äre lijka deelachtige i häste-
kiöpet med Mårten Olufson i Lansom och hästen under Lars Pedersons wårdnat warit och så 
illa af begynnelsen medfarin att ingen förhoppning om des restitution warit, om änskönt han 
intet blefwit ihälrifwin. Hwarföre pröfwas skiäligt att dhe alla tree uti den 9 d:r s.m:tz betal-
ning till leut. Wellam Niure lijka quoticera och omgälla.  [fol.220r]  
 
7. Heijderijdaren Päder Wällamson kärade till Joon Jönson i Tåssåsen och Bergh sochn om 
ett tagelltäckie som fölgde hästekiöpet dem emellan, och Joon här i Owijkens sochn af Päders 
häst igentagit olåfligen, föregifuandes sigh låfwat Joon tagell för bem:te täckie. Joon Jönson 
bekänner sigh lähne honom täckiet till Hälsingeland och sedan effterlåtit emoot tagells 
lefwererande, och effter som den icke blef lefwererat, togh han sitt täcke igen. Peder föregaf 
sigh aldrig nekat der till och hade tagellen ferdig till lefwerernigh wid anfordran. Joon sade så 
wijda han intet fans richtig i betahlningen för hästen, mente han honom i deth andra och wara 
och sitt igentogh och hoos ländzman insatte och Peder äfwen så daghen effter taglen där 
lämbnat. Peder tilstod sigh låfwat lefwerera taglen hoos Hans Nillson som medelst hans bort-
reesa eij kunde skiee, men war lijkwähl i beredskap. 
 Så wijda Päder Wällumson icke hållit sitt löffte medh taglens lefwererande till Hans 
Nillson och Joon Jönson kommande dijth, den eij bekom, och han sitt hästetäckie på Päder 
Wellumsons häst och effter något samtahl deth igentagit och insatt hoos länsman Nills 
Hanson. Alltså finnes skiähligt, att Peder Wellamson behåller hästetäckiet och Jon Jönson 
taglen och wara i deth måhlet åthskilde. 
 
8. Elias Jönson i Österälfwen insinuerade een lagbuden och lagstånden skrifft huaruthinnan 
förmäles att han hemmanetz gäld 47 ½ r.d:r betalt och gambla syskonen med 4 r.d:r uthlöst, 
och odalzmannens Peder Jönsons söner Pedher och Joon med 14 r.d:r uthlöst, och altså 
systrarnes Agnes, Lijssa och Karin Pedersdöttrars [fol.220v] andehl ombördat, huar till deras 
ombudzman ländsman Nills Hanson beiakade. Och så wijda han så mycket uthgifwit och 
hemmanet häfdat i een så långan tijdh, och dee intet mächtige eller willioge honom uthlössa, 
bewilliades honom fastebreef. 
 
9. Borgmäster Joon Quast opbiuder första gången Mårten Andersons hemman i Hällie-
backen som honom pantsatt är för 110 d:r 8 öre kopp:rm:tt. 
 
10. Erich Jönson i Swänssåsen opbiuder andra gången ett hemman i Låckåsen af 1 ½ tunl. 
kiöpt af Erich Anderson i Miähla för 70 d:r 16 öre s.m:t. 
 
11. Mårten Pärson opbiuder tredie gången Kårgärdzhemmanet som han af Joon Jempte inlöst 
för 40 d:r 4 öre 6 th:r inlöst. 
  
12. Gunmund Pärson i Hahra opbiuder tredie gången Pehr Jonsons hemman i Häggen af 2 
tunland för 90 d:r s.m:t. 
 
13. Comminister herr Elias Oldbärgh opbiuder andra gången Oluf Suänsons Sommars hem-
man i Suänsåsen aff twå tunneland för 80 d:r silf:rm:tt, näste bördemän till lössn. 
 
14. Mårten Mårtenson i Bäck opbiuder förste gången Wästnår hemmanet för 90 d:r s.m:t af 
Lars Ersson i Nambn. 
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Ting 18 och 19 december 1682 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:9, fol 310v-317r. ÖLA 
 
Anno 1682 d. 18 och 19 decembris höltz laga tingh med allmogen aff Owijkens tinglagh, 
wederwarandhe befalningsman och eedsworne nämbdemän. 
 Peder Olsson i Backe,   Joon Olufson i Suänsåsen, 
 Erich Anderson i Miäla, Oluf Michelson i Bilstadh. 
 Peder Olsson i Östnohr, Anders Nilson i Giähle, 
 Jöns Nillson i Swedie,  Jöns Anderson i Backe, 
 Oluf Jonson Bothåsen,  Peder Jonson i Wästnår, 
 Jöns Jonson i Miähla,  Oluf Simonson i Backa. 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater och ordningar. 
 
2. Om allmänningen ransakades och befans een sochne allmänningh i Hackåhs sochn som 
kallas Grubbkiählen och med rå och röör skall skild wara ifrå Bergs sochn och Hackåhs, och 
skall Östnor bydz breef deth uthwijsa. Chronones allmänningar och afradzland berättas wara 
skilde ifrå bohlbyerne och deras råmärcken i afradzbreefwen nämbdhe, som icke wid handen 
äre. Emellan Hackåås och Nääs sochn är een allmänningh som någre byar till muhlbett och 
wedbrand bruka. 
 
3. Maior Carl Rutencrantz tillijka med sine grannar Larss Gulichson, Sunwiss Erson och 
Essbiörn Olsson i Howermo besuärade sigh öfwer Ångron, Långswe, [fol.311r] Miäla, Mattnäs, 
Funäs och Kiöfra byar, att dee uthi Hofwermoo älfwen hardt wid deras åkerhaga belägen, 
bygdt sigh quarnar och effter behagh stämbner wattn och opbränna deras furulöpor; an-
hållandes att dee måge effter Kongl. jordeplacater dömmas derifrå. Huaremoth berörde bya-
män exciperade och inwände att dee af uhrminnes tijder och för några hundrade åhr sedan 
sine quarnställen i Hofwermoo åhn hafft, upwijsandes Funäs, Långswe, Miäla byn och 
Mattnäs 4 st. gambla pergamentzbreef, det första de anno 1371 1/2, andra 1386, 3:die 1389 
och det fierde a:o 1552, innehållandes hurusom 2:ne quarnställen på östra sijdan i Hofwermo 
forssen äre sålde der ifrån och der hoos att niutha med brand och annat åboo, och anno 1666 
d. 24 octobris dee tree äldste på laga tingh approberade och bemelte dato dömbdt dem 
krafftige och i sin fulla vigor at stånda.  
 Jöns Jönson i Miähla tillwittes hafwa opprefwit een stehn Hofwermo quarner till för-
fångh. Rp. Att ijsen hafwer fördt een steen mitt för hans quarnhoo och den allenast wältatt der 
ifrå och icke något watn bortstämbdt, som icke heller honom öfwertyghas kunde. Till furu-
löpernas opbrännande nekades med een mundh och föregafs att uthsochnes folck esomofftast 
der mahla, och kan hända att dee någon owärckan giöra.  
 På wästra sijdan äghe 3 st. bönder i Ångron tillijka med Larss Gulichson i Hofwermoo ett 
quarnställe [fol.311v] föregifwandes att Lars breef derom skall hafwa, huilcken till Norie förrest 
ähr, och hustrun eij welat brefwen wijsa och gifwa widh handen. 
 På östra sijdan äro 2:ne quarnar i ett huus. Om den ena äre 12 bönder och om den andra 3 
stycken och 2 i Långswed och en i Mattnäs, som heela åhret går, förståendes allenast een om 
winteren och dem sielfua nödig hafwa, men byeman som på wästra sijdhan (som witter på 
bydsens sijdha) hafwa 2:ne quarnar gå heela åhret och äre fyra grannar och een af dhem, Larss 
Gulichson, hafwer tree bönder i Ångron i lagh med sigh, som des gamble breef skall hafwa 
och hans hustro, nu i hans frånwaru förnekat breefwen willia upwijsa till remonstration, och 
desse på wästre sijdan behöfua dem icke sielfwa, uthan skieppa och bårtleija till åthskillige så 
uthsom insochnes männ. 
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 Hofwermo männen skole och 1675 eller 1676 låtitt bränna bärghet i strömmen och där 
igenom wänt watn till sin quarn och för Nordsjö männen förminskatt. 
 Eruru högdt rätten söcht diffinitive med laglig domb att afhielpa den twistige saken e-
millan maioren wälb. Carl Ruthenkrantz i Hofwermo, med sina lagsmän i samma by kärande, 
och samptl. Nordansiö boerne i Myskie sochn suarande, quarnestadh [fol.312r] i Hofwer-
moforssen och nödtorfftigh wedbrand sampt wägh till och ifrån quarnen angående, så kan det 
icke skiee, först att Larss Gulichson i Hofwermo icke är hemma, och hans hustru wid rättens 
dijtskickande, icke welat framwijsa dee gambla brefwen som angår wästra sijdan och Ångro 
männerne. För deth andra böör dee fyra framtedde gambla brefwen icke allenast rätt af 
copieras, uthan och med protocollen, som förmenas i landzkijstan liggia, collationeras och 
efftersees om icke i een sådan gammall handell fleera effterrättelser der finns. Dy är rättens 
interlocutorie domb att Larss Gulichson skall å näste laga tingh framtee sine anförtrodde 
breef, eller lämbnade af sine förfäder och antecessorer i gården angående Ångrons mäns 
prætension i Hofwermoforsen. Imedler tijdh skall afcopieras, collationeras och alla requisita 
opsökias, att då kan änteligh domb i saken skiee. 
 
4. Dato företogs saken emillan maioren Carl Ruthencrantz och capitein Nills Grijps änkia, 
hust. Elisabet Falck, angående een summa penningar som 1677 af capitenskan skola emot-
tagne wara, och hon tilstår allenast sin mans månadzlöning fått och heembracht, som proto-
collet a:o 1681 den 11 novembris uthwijsar: beropandes capitenskan sigh på leutnanten Petter 
Mooback som tilstädes warit i ländzmansgården enär penning:ne [fol.312v] uthdeltes och e-
mottogos och parterna gofwo leutnanten edhen effter, huar till rätten och consenterade och 
giorde fölliande relation, nembl.  
 Att han war af general h: Carl Sparre befalt att uthdeela några penningar till regementet 
och i Årrwijken lämbnat åth capitein Nills Grijp uti een kista 57 d:r s.m:t, och på det inga 
misstankar om partition skulle göras, togh leutnanten kijstan tillijka med andra penningar med 
sigh till Owijkens ländzmansgård, som där oplåstes, huarest Gripen och Ruthenkarntz wore, 
och wid det samma blef alarum[?] och Mooback commenderat till Huattiom att deth kund-
giöra och sedan neder med fahnorne, wettandes eij om flera penningar lades i kijstan eller om 
några uthtoges, uthan een post penningar lämbnades quar i den hastiga rupturen fienden till 
rofs och prijs, och enär Moback fölgde fahnorne till siöön, sågh han capitenskan komma 
körande och på een lång släda stodh bem:te kijsta. Meera sade han sigh deruthinnan intet 
hafwa att referera.  
 Swän Olsson war tredieman och fölgde capitenskan på båthen till Andersöhn, är döder 
och hans änckia Kerstin Hansdotter effter uthförligh förmahningh refererade effter sin mans 
tahl, att han burit op kijstan, den opbrutit, och der warit 20 st. plåtar, dem han giömbde under 
stallgålfwet, nembnandes intet, om dee wore stoora eller små.  
 Märitt Carlssdotter ifrå Fåker och Nääs sochn [fol.313r] tiänte 1677 hoos capitenskan 
examinerades och bekände sigh see deth Suän Olsson, som fölgde capitenskan heem, opslå 
kijstan och att där i wore 20 st. plåthar, dem han tillijka med pijgan Karin och drängen Anders 
boro i stallen och under gålfwet förwarade, minnandes eij hurudana plåthar det war, medelst 
den häpenheet som då war af fiendens infall. Men påminte sigh att enär 20 st. woro uthur 
kijstan tagne, att inga qwar wore, uthan allenast twå kopparhalföre. Hon hafwer och warit 
med enär dee buros ifrå stallen neder i kiällaren och ifrå källaren op i stufwan, enär danske 
generalen där war, och inga flera plåthar sågh hon den tijden hoos capitenskan.  
 Maioren ingaf een skrifft af 7 puncter. Den 1) om capiteskans tagne penningar. 2) Att 
capitenskan honom hoos generalen Carl Sparre omildt angifwit. 3) Beskylt honom tagit sin 
sahl. mans kläder och icke anwändt till des begrafningh. 4) På Fröössöö kongsgård i præsens 
af öfwersten förtallt honom skimpheligen. 5) På sidsta tinget berättat deth han sin kåst i några 
weckor eij betalt, der doch han der emoth lämbnadt 24 r.d:r som capitein honom skyldig war. 
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6) Att rätten wille öfwersee hennes supplique till gen. Sparren och pröfwa och optächna des 
owijssheet. 7) Begäres att capitenskan må tilhållas skriffteligen bem:te puncter sigh förklara, 
huilcka alla oplästes och capitenskan uhrsächtade sigh eij wara stämbd [fol.313v] eller beredd 
der på suara, uthan allenast söker uthslag om maiorens påbyrdade penninge summa. 
 Capitenskan insinuerade een skrifftelig protest emot maioren Rutencrantz, medelst det 
han hennes mans förtiente löön tilgripit, begärandes denn löös och för hans grofwa beskyll-
ning befrielse, och för många reesor och giorde kåstnad refusion. 
 Såsom interlocutorie domen den 11 novembris 1681 innehåller och förmår, att saken 
skulle änteligen afhielpas enär bönderne ifrå Faxnäldhen uti Rödöhns pastorat wore lagl. 
examinerade, och effter såsom dee nu icke tilstädes ähre, så kan rätten icke med något fogh 
der ifrå gå, uthan måtte saken opskiutha till berörde perssoners förhör wid nästa laga tingh, då 
capitenskan åligger dem låtha lagligen hijt till tings stämbna. Huad herr maiorens beswärs-
puncter emot capitenskan om iniurier, och hennes emoot maioren angående hennes mans för-
tiente löön, som maioren skall förhålla capitenskan widkommer, differeres och till näste laga 
tingh, emedan ingendera den andra der om hafwer citera låtit. 
 
5. Soldaten Jonas Skarp kärade till hustru Anna Persdotter i Joxåsen för deth hon uthropat 
honom tillijka med fleera wehlat rymma [fol.314r] och att hon kallat honom een skälm. Rp. Att 
han hälgamäss affton till sigh kom, då hon med sin man wore till sängs gångna och han dem 
med stoor ohöfligheet öfuerfallit, och een annan gångh rusat i håret af sin man, och där 
rustmästaren Anders Mårtenson icke tilstädes warit och soldaten där ifrå taghit, så hade wist 
olycka skiett, och hon eij mehra honom uthropat än att han i det anseende som een skiälm 
emoot sigh giordt. Item att så wijda han sällan hemma i qwarteret war, och offta sagdt sigh 
med några willia rymma, gifwit dhet leutnanten Vallentin tilkänna och mera om hans rym-
mande eij sagt.  
 Emedan som rustmästaren Anders Mårthenson icke tilstädes är som wettenskap om saken 
skall hafwa, så opskiuthes den till nästa lagha tingh, då rustmästaren skall wara tillstädes. 
 
6. Leutnanten Erich Johanson Plantingh skuldgafs hafwa besåfwit kånan Märitt Pärsdotter i 
Rogsta och Hackåhs sochn, huilcken tilförenne af finske corporalen Påhl Wellamson belägratt 
war och derföre plichtatt, huar till leutnanten nekar och kåhnan, som hoos honom hafwer 
tiänt, påstår att han i sin egen sängh åtskilliga gånger sigh häfdatt och aflatt barn, som föddes 
14 dagar för Michaelis sidstleden, men leutnanten nekar enständigt. [fol.314v] Effter tilfrågan 
berättade Märitt sigh sin sängh hafua i wärdinnans, hust. Barbru Erichsdotters stufwu, hwar 
uppå hustru Barbru efftersändes och examinerades och effter alfwarsam påminnelse bekände 
hon, det Märitt een natt emellan juhl och kyndersmässo war i leutnantens stufwa och icke der 
ifrå förr än dee wore opståndne om morgonen kom, och sig icke lade, och wid tilfrågan huij 
hon icke i sin sängh legatt, fått till swar at leutenanten sagdt sig frysa och bidit henne liggia 
hoos sigh. Bekännandes des uthan att hon esomofftast war i leutnantens stufwa seent om 
quällen sedan denne medh sitt folck sigh lagdt och gått till huijlo, och att leutnanten ingen 
poijke hafft, uthan stundom knechtar till arbethe. Men leut:n framgeent nekar, och dy tillfallen 
af det 19:de cap. Tingmåhla balcken beslötz att han skall sigh eedeligen befrija och deth sielf 
siette nästkommande tingh, effter som hon förr een kåhna war.  
 
7. Capitein Laccornes pijga Margreta Jonsdotter som sedan besowin ähr, examinerades och 
bekände sigh uthur capiteins kijsta tagha een pung med rijchsdal:r till giömmo, och kom-
mande ifrå Myskie till Owijken war danske maioren Segher uth på platzen och frågade effter 
penningarne och togh altså punghen, och Pedhers modher Kerstin Nillssdotter [fol.315r] i 
Lansom war föruth och sagdt för maioren om rijchsdal:ne. Item att hon måtte gå tilbaka 
huarest capiteins saker och tree knippor med plåthar woro upsatte. Då en ryttarecorporal dijt 
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commenderat war effter sakerne, wettandes hon intet om alt då war behållit, emedan som hon 
intet fick föllia öfuer sundett in på Näset. Peder Person föregifwer att capiteins hakeskytt, 
Halfwar Person war med då godzet affördes, som är i Offerdahl stadder. 
 Uti Laccornes skrifft förmähles att 32 st. dubbla plåtar giömbdes af des wärd i Lansom 
under gålfwet, huilcket Margreta säger sant wara, men effter ordre med rustmästaren, som 
war effter luntan, däm der ifrå tagitt och bracht med dee andra sakerna bårt till siöss. Hust. 
Kerstin nekar sigh oppenbarat för sin son Oluf om capiteins penningar som Margreta hade, 
men Margreta påstodh deth hon stälte sigh afsijdes med sin son Oluf på platzen, och för wisso 
för honom om penningarna uppenbarat, efftersom ingen annan wiste henne penningarne hoos 
sigh hafwa, det hon på sin sahligheet togh och will bestå. Item att hust. Kerstin tilgreep 
capiteins kläder, som lågo i twätten och förwarat i ett låfft, och föregifwit deth till capitein 
wara sändt, som sedan med fiendens låf dem igen bekom med mehra som hon undanstuckit 
och sigh tillägnat och hust. Kerstin intet med skähl det förläggia kunde.  
 Emedan som hustru Kerstin förwijthes hafwa [fol.315v] uppenbarat för sin son Oluf som 
tiente hoos fienden, att capitein Laccornes pijga hans penningar hoos sig hade och ingen 
mehra wiste henne dem hafua och desuthan hafuer hon fördolt capiteins lijnkläder, dy fans 
skäligt att hon effter det 19 cap. Tingm. b. skall å nästa tingh sielf siette med lijflig eedh 
befrija sig icke uppenbarat för fienden capiteins penningar och icke af des ägendom något 
niuttit.  
 
8. Peder Person i Lansom kärade till Jöns Jonson i Mattnäs för någon resterande trediemans 
knechtelöön som Peder öfwer sin plicht till Israel Zachrisson skall gifwit, och begärer af sin 
laggärdzman wedergällningh. Rp. Att Pedher blef skrifwin för rothen och legde Israell för sig 
och fuller honom något gifuit meera än som ordningen emellan rothebönderne war, och att 
Jöns ordningen fulgiordt, det Peder tilstår. 
 Alldenstund Peder Pederson war laghkrefuen och hafwer af rothen effter ordningen 
penningar och klädher niutit, så kan rätten intet påbörda Jöns Jonsson honom refundera huad 
han på sin legokarll meera kåstatt än föreskrifwin ordningh förmådde. 
 
9. Färiekarlen i Sansundet Mårten Pärson i Kårgierd uthfästade att gifua till Jöran Ersson för 
färian han emottogh 6 d:r s.m:t, och emedan han åhrligen icke korn af huar bonde opbär, 
uthan ordinarie löhnen, skall han hålla sielf färian och een båth och wid afträde om dem sielf 
rådande wara. [fol.316]  
 
10. Lars Jönson i Joxåås hafwer lagl. låtit stämbna Peder Hindrichson i Åsom för någon arf, 
och Peder eij comparerat eller någon fullmächtigat, uthan bårtreest, dy blifwer hans saak 3 
marker s.m:t. 
 
11. Peder Jönson i Sallsåhn citerat af Erich Tårgutson i Sallsån för gäld och icke sigh instält 
eller wijst laga förfall, dy saker till 3 marker för tredsko. 
 
12. Hust. Agnäs i Myra utlåfwade skaffa Joon Muhr sin brännewijnspanna ferdig igen ifrå 
kopparslagaren till nästkommande nyåhrsdagh. 
 
13. Erich Tårgutson i Gierde stämbd af Hans Hansson i Lägde lagligen, och icke comparerat 
eller wijst laga förfall, dy saker 3 marker. 
 
14. Capitein Anders Harder insinuerat een lagbuden och lagstånden kiöpeskrifft på Oluf 
Månsons hemman i Bilsta, af 3 tunland för 2:ne åhrs uthlagor, huar å honom bewilliades laga 
fångsbreeff. 
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15. Hans Nillson i Årrgård incaminerade een lagbuden och lagstånen kiöpeskrifft på Joon 
Muurs hemman Skåttgården, af 2 ½ tunland för 107 d:r s.m:t, och dy bewilliades honom der å 
doom och fastbreef. 
 
16. Jöns Erichson i Wästnår upwijste een lagbuden och lagstånden sythningsskrifft på Peder 
Jonsons hemman i Wästnår, af 3 tunlandh, och hafwer han gifwit Peder Jonsons brödhers barn 
för dheras [fol.316v] odalsrätt och cession i löst och fast 30 d:r s.m:t, hwarföre dömbdes att han 
får därå laga fångsbreef. 
 
17. Gewaldigeren Raal Rase præsenterade een lagbuden och lagstånden köpeskrifft på Jon 
Ersons hemman i Sanne by af 4 tunland, köpt af des creditorer för 100 dal. s.m:t, som 1681 
åhrs protocoll widlyftel. exprimerer. 
 
18. Anders Nilson i Tåssåsen opwiste ett testamentum reciprocum oprättat emellan sig och 
sin hust. Lissbetta Jonsdotter om sine löösören, att den som den andra öfuerlefwer skall 
behålla löösörerne och effter bäggies död delas emillan deras arfua, opbödz 3:die gången. Och 
härhoos brodrens Jöns Nilsons och broor Joon Nilsons breef af detta dato, att dee där hust. 
Elisabeta sin man öfuerlefwer, henne fritt huusrum unna och åhrl. 2 t:r spanmåhl, och der 
iempte åth henne föda een koo och 4 st. små creatur i des lijfstijd, huilcket dee inför rätten 
tilstode och låfwade præstera.  
 
19. Comminister h:r Elias Oldberg opböd 3:die gången Oluf Swänsons hemman i Suänssåsen 
om 2 tunl. för 80 d:r s.m:t, nästa bördemän till lössn oklandratt. 
 
20. Borgmäster Joon Mårtenson Quast opböd andra gången Mårten Andersons hemman 
Helliebacken, pantsatt för 110 d:r 8 öhre k.m:t. 
 
21. Mårten Mårtenson i Bäck och Mariæby sochn opböd andre gången Wästnår hemmanet 
som Lars Erson på des arfwingars wäg:r för 90 d:r s.m:t försåldt. 
 
22. Erich Jönson i Suänssåsen opböd 3:die gången Märitt Nillsdåtters i Låckåsen, Erich 
Anderssons i Miäla och Peder Pedersons i Klåckarbacken odals tilfaldne gård i Låckåsen af 
1 ½ tunl. för 70 d:r 16 öre s.m:t, huilket Märitt Nillsdåtter klandrade, som een rätt bördiger 
der till, föregifwandes sigh den aldrigh försåldt, [fol.317r] utan effterlåtit Erich Jönson sittia i 
gården och lijkwäll detta åhret sig uthträngt, begiärandes sitt hemman igen emoot den skuld 
som der på är betalt, det henne lijkmätigt det 7:de cap. Jord b. L.L. effterlätz och hafua macht 
besagde Erich och Peder för ohemult sälliandhe lagföra. 

 
 
 
Ting 18 och 19 maj 1683  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:10, fol 45v-53r. ÖLA 
 
Anno 1683 den 18 och 19 maij, höltz laga wåhrtingh med allmogen af Owijkens tingelagh, 
närwarandhe befallningsman Jonas Wargh och nämbden. 
 Peder Olufsson i Backe,  Joon Olsson i Swänsåssen, 
 Erich Andersson i Miähla, Oluf Mickelsson i Billstad, 
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 Peder Olsson i Östnåhr,  Swän Pädersson i Häggen, 
 Elias Jönsson i Wijnälfuen,  Nills Pädersson i Hackåsen, 
 Mattes Hansson i Wijken, Anders Nillsson i Giähla,  
 Jöran Pädersson i Kiöfra,  Bengt Tomsson i Båhlåssen.  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placater och resolutioner som förr nämbde ähre. 
 
2. Furieren under capitein Carl Ruthencrantz compagnie Jonas Frijman, barnfödder i Wäss-
manland i Kåhlbäck sochn och Frösswä by, skuldgafs hafwa häfdatt och aflat barn medh Elin 
Olssdåtter i Kiänderåssen, som till man hade soldathen Peder Andersson Moora, huilcken 
1674 uthcommenderades och berättas wara 1676 på Hwalfisken widh Wissmar fången af dee 
danske och till Kiöpenhambn med dhe flere förder, huaribland rustmästaren Anders Mårtens-
son Loo een war, och nu bekänner sigh see [fol.46r] honom Peder Moora första åhret, men 
sedan intet, effter som han gaf sigh under ett danskt landzregemente som i Skåhne camperade. 
Wettandes dy intett om han är lefwandes eller dödh. Furieren ähr laggiffter medh Sigrid 
Hansdotter ifrån Medellpadh (som frillobarn ähr) för 17 åår sedan och med henne 2:ne pijge-
barn aflat. Den ena haar fadren hoos sigh och den andra modren, som 1671 begifwit sigh, utan 
manssens willia och wettskap, till Norie och förr än han 1674 uthcommenderat blef, begärt 
divortium [skilsmässa], som intet tillätz, som pastor loci, herr Hans Drake betygar, uthan 
bäggie skulle förmanas till rätt ächtenskaps läfnatt. Bem:te Segrid bewittnas af Oluf Jonsson i 
Nääs sochn och Åhlstad by medelst des odaterade zedell i Trundheem in februario 1682 födt 
oächta barn, som hust. Anna Perssdotter, Anders Jönssons i Sillbacken och bewittnar med een 
zedel, gifwandes efter tillfrågan furieren widh handen att hon skulle wara besåfwin aff een 
bagge Pedher Snaar, som skall tiena i Undersåkers gäldh och Handöls by. Warandes okunnigt 
om han gifft eller ogift ähr. Furieren tilstår sigh Elin Olssdåtter häfdatt och rådt med barn, 
som föddes i kyndermässotijdhen sistleden, och sidst på åkeföret 1682 flyttiat till Elins gårdh i 
Kiänderåssen och tilförne huarcken med henne stort bekant warit eller olåfligit omgängie 
hafft. Uthlåtandes sigh willia ächta Elin, om deth skulle tillåthas. Pastor loci berättar att 
leutnant Anders Curi för sigh refererat som skulle Elins man Päder Mora wara i Skåhne dödh 
blefwen, under den tijden han där war. 
 Såsom owijst är antingen Peder Andersson Mora är dödh eller läfwande. Icke heller 
fulleligeie bewijst om och enär och af huem furierens Jonas Frijmans hustru Sigrid Hansdåtter 
är besåfwin och aflat oächta [fol.46v] barn. Icke heller ähr kåhnan Elin Olssdotter tilstädes. Så 
kan rätten icke något äntelligit sluth deruthinnan göra, förr än furieren Jonas Frijman 
förskaffar sigh af leutnanten Anders Curi eller andre troowärdighe gilltigt wittnesbördh att 
Pedher Mora är dödh, hwad åhr och tijdh och å huad ortt deth kan skiedt wara. Jämwähl och 
af pasore i Trundheem att hans hustru Sigrid är häfdat i Norgie och huad tijdh hon födt oächta 
barn, emädhan som ingifne lössa zedlar där om icke göra fyllest. 
 
3. Dato beswärade Joon Jöransson Smedh sigh öfwer sin swåger, Pedher Olsson i Perss-
åssom, för dhet han eij skall willia tillåtha sigh att sittia i sitt lilla hybell, som ähr een back-
stufwa hardt widh Pedher Olssons gårdh och wid pass een mälingh åker af stubswed där 
oprödt. Begärandes dy at få gifwa honom Pedher sine uthlagde penningar igen, eftersom 
Pedher Olsson till hustru hafwer dess systerdåtter och han som broderen ähr, förmenar sigh 
närmare wara att behålla hemmanet huar å Peder intet dombreef eller lagligen där med 
procederat haffwer, uthan hans swärfader Joon Olsson, som till hustru hade actoris syster, där 
på betalt 24 r.d:r 3 ortt, huar widh är at observera, att Joon Jonsson med sin hustru Lucia 
Jöransdotter först skulle af Joon Jöransson lössa till sigh halfwa hemmanett medh 20 r.d:r och 
skall restera där på 16 r.d:r, huilcket Jon Olsson i Tårp sedan antogh för ofwanrörde 24 ¾ 
r.d:r. Joon Jöransson ingaf een specification på 41 d:r 8 öhre k.m:t, som skulle wara länte till 
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broderen Anders Jöransson som i hemmanet penningar anlagdt, huar till Pedher nekar, och 
Joon berättar fuller dem uthlänt, men huarken wittnen eller skrifft kan där å wijssa och 
framtee. Widh [fol.47r] sakens considererande till dombs begärte parterna tillstånd att förlijkas, 
som efterletz och blef dem emellan så förafskedat och sluttat, nembl. att Pedher Olufsson 
skall gifwa Jon Jöransson för sin bördzrätt såssom till willgodo och i anseende till dee 
penningar han föregifwer försträcht till sin brodher Anders Jöransson, 7 d:r 16 öhre s.m:t, och 
således med hemmanet intet hafwa beställa. Huad backstufwan anbelangar, som är på Pedher 
Olss hemmansäghor och förlandh bygd, och icke kan draga någon skatt och mycket mindre 
kan hemmanet des inkrächtade äghor niuta, dömmes nu bårt effter den 3:die puncten i 
Skogsordningen. 
 

4. Nämbdeman Swän Pärsson i Häggen angaf hurusom fendrichen manhafftig Johan Ahl-
bom näst för Johannis 1682 uti leutnantens manhafftigh Vallentini Virckz quarteer i Wästnår 
effter något sambtahl med leut nanten skolat sagdt till sigh, du är een passlig karl, och effter 
tillfrågandet huru där med wara måtte, fått till swaar af fendrichen som skulle han wettat, då 
han a:o 1677 ledsagade ungh h: Carl Sparre til Stoorsiöön att fijenden war förhanden och i 
Swänsgård, huar af troupperne blefwe förrådde och tillfångataghna. Beropandes han sigh på 
leut. Vallentin till wittne som deth åhört skall. Leutnanten tillspordes om han deras samtahl 
hört. Rp. Att han war wähl tilstädes, men tillijka med fendricken och Swän något drucken, 
och Swän ehrkände leutnantens görande relation uthan edgångh giltigh, huar till rätten con-
senterade, emädan som han een stadigh och alfwarsam man är, görandes denne bekännelsse, 
att fendrichen sade deth Swän wiste fienden i anmarche dijt ifrå Norie wara, då han fölgde h:r 
Carl Carlsson Sparre [fol.47v] till Stoorsiöön och intet deth angaf och uppenbarade. Item att 
Nills Nillsson i Hällne berättat, deth Swän wiste om fiendens ankompst förrän han och förrän 
Swänn ledsagade unge h:r Carl Sparre till Stoorssiön. Huar till han sedan skall nekatt i Oluf 
Henrichssons och Anders Haraldsons præsens och sagdt att Carl i Låckåsen med des ca-
mærater wara gångne ifrå Wallskaffta enär Swän der ifrå kom. Huarföre aflade Nills i 
Hallom, öfuer 70 åår gammall, sin wittneseed och bekände som föllier:  
 Att han war befalt tillijka med Peder Swänsson i Funääs att patrollera till Wallskaffts fä-
bodar, huarest dee i tuu dygn woro, och middagstijden kommo några jemptar ifrå Norie 
gående, nembl. Carll i Låckåssen, Önde Siuhlsson i Hägle och Sunne sochn och den 3:die ifrå 
Brunflodh, som han eij kände, huilcka strax gingo där ifrå, säijandes att ingen fiende den 
wäghen kommer, uthan öfwer Suhlfiället. Och seent om afftonen kom unge h:r Carl Sparre 
och Swän i Häggen som där lågo öfwer natten, men sägher sigh intet för Swän sagdt att dee 
norske wore i marche andra wägen och deth tillräcknar sin tookheet. Och enär han sina tuu 
dygn där warit, begifwit sigh heem och eij heller för sina grannar eller huussfolck deth 
oppenbaratt. Oluf Henrichsson och Anders Haraldsson äskades till wittnen i sakena och effter 
aflagdan eedh bekände, nembl. 
 Oluf Henrichsson blef inkallat i leutnantens stufwa, där leutnanten och fendrich Ahlbom, 
Nills i Hällne och Anders Halfwarsson i Wästnor wore. Då frågade leut:n Nillss om Swänn 
wiste att Carll i Låckåssen war heemkommen. Rp. Han wiste förr, och enär han där om strax 
påmintes, sade han: Sade iagh deth, så sade iag osant, huar med Nills gick uth. Meera hade 
denne där uthj intet att bekänna.  [fol.48r]  
 Anders Haraldssons att leutnant Vallentin frågade Nills i Hällne om detta wäsende och 
fått till suars att h:r Carl Sparre och Swänn i Häggen tillijka medh Carll i Låckåssen lågo om 
natten i Wallskafwan och att Swänn wiste förr om dee norskes ankombst och enär Nills 
tillspordes där om, sedan Oluf Henrichsson inkom och påminthes sine fälte ordh, nekade han 
där till, säijandes: Sade iagh deth så sade iag osant. Swän tillspordes huarest han fick wetta att 
fienden war i marchen. Rp. I Stoorsiöön af Peder Haraldsson och Staffan Persson, då han 
fölgde h:r Carl Sparre dijth, deth han strax oppenbarade och fick låf att rijda tillbaka och för 
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ländzman Nillss Hansson dagen effter, som war måndags morgon sade, och begärte een karl 
som kunde därom med breef gifwa generalen Kunt, och näst förr war Hans Nillsson reest till 
generalen som tilbakakallades och giordes kunnig där om, som och strax begaf sigh till 
Frössöen och skall deth notificerat h:r generalen, och bem:te måndagh för leut:n Petter Appell 
deth sade, som för capitenerne deth oppenbarade och dee fendrichen Swän Nilsson affärdade 
till generalen, och odensdagen anlände fienden. 
 Parterna tilfrågades om dee mera i saken hade att producera. Då Swän sade att fendricken 
kallat sigh samma gångh landzens liugare, huar till han nekade. Swän angaf leut:n Vallentin 
det höra, huilcken i edzstad bekände sigh eij mehra minnas än det som i gårdags protocollo 
fins, som här om intet mentionerer. Hafwandes fendrichen intet meera i detta måhl att fram-
föra. Sedan frågades Ahlbohm huäm för honom först sagdt att Swän deth wetta förr än han 
fölgdhe [fol.48v] Sparren, emädan des examinerade wittnen sedan orden wore fälte deth sagdt. 
Rp. Att många deth sagdt och nu will ingen gärna deth tilstå. 
 Af föregående ransakningh finner rätten skiäligt att differera medh sakens afdömmande 
till dess fendrichen Johan Ahlbom opwijsar och framhafuer sin första sagusman, som skulle 
Swän Pärsson i Häggen wettat af fijendens hijtmarche, då och enär han ledsagade h:r Carl 
Carlsson Sparre till Stoorsiöön, deth fendrichen åligger till nästa laga ting att göra. 
 
5. Pär Bengtsson i Byhn och Myskie sochn beswärer sigh öfwer een wärderingh, som effter 
häradsrättens resolution d. 31 maij 1681 på een slåttelägde innom Byhns skattägors råå är 
belägitt, till föllie af laghmansrättens domb af d. 14 decembris a:o 1680, som Jöns Jonsson i 
Mattnäs innehafft, warandes förordnade mäns wärderingh därpå 24 d:r s.m:t och Pärs hustru 
Britha Månsdotter som då änckia war, tilbudit 18 d:r s.m:t, och h:r gouverneurens excell:tz d. 
17 februarij sidstleden remitterat att decideras af häradzrätten. Dy är däreffter inqvirerat och 
befunnit Jöns där af bärgatt 1681 2 1/5 gilling höö och 1682 till 2 ½ gillingh. Williandes be-
hålla för arfwodæ 1/2 höet emädan som Peder Bengtsson heller hust. Britha intet hafwa de-
ponerat och satt ifrå sigh tilbudne 18 d:r s.m:t och af nämbden är nu lägden wärderat för 20 
d:r s.m:t. 
 Aff förestående ransakningh befinnes att den twistige slåttlägden är wärderat för 20 d:r 
s.m:t och skäligt funnit att Jöns Jonsson behåller halfwa höet 1681 och 1682 däraf, för sitt 
arbethe, och af den [fol.49r] andra halfwa dehlen som är 2 gilling 17 ½ [lispund] wärderat för 3 
d:r 16 4/5 öre s.m:t decourteres intresse af 20 d:rz capital som i 2 åår á 8 procento belöper 3 d:r 
6 2/5. Blifwer altså Peder Bengtsson skyldig lefwerera och betahla till Jöns Jonsson 1 d:r 21 
3/5 öre s.m:t, och enär deth är skiett tilträder han slåttlägden med des myrslått, elliest och i 
medler tijdh behåller Jöns dhet på förra willkohr. 
 
6. Elias Jönsson i Österälfwen angaf hurusom 1/3 aff deth hemman som han sigh tilhandlat 
för een godh tijdh sedan är där ifrå såldt under Swän Jöranssons och Jöns Erichsons hemman i 
Wästerhallom. Begärandes deth under sitt gambla bohlstäde igen. Huar emot dee opwiste 
gamble kiöpebreef de annis 1527 och 1556 på några arfzdehlar i Österälfwen och Myskie 
sochn. Förmenandes å bäggie sijdhor draga skatten för dhen andehlen, bekännandes rei [de 
svarande], att samma godtz i forna tijdher lydt under Elias Jönssons kiöpte hemman. 
Warandes willioge å bägge sijdor därom förlijkass, som effterlätz och sedan inkommo och 
bekände och tilstodo sigh därom kommit i så måtto öfwereens, att Elias Jönsson skall där ifrå 
uthlössa Swän Jöransson och Jöns Ersson medh 45 d:r s.m:t effter handen, doch icke längie 
där med oppehålla, och i anseende till omtalde skatt cederer Elias till dem gamble Hinders-
boowållen, men intet staargålfwen som icke fiärran där ifrå belägne ähre. Doch böör Elias den 
afradh som däraf går betahla, huilcket dee alla tree inför rätten med handeband stadfästade. 
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7. Corporal Larss Kielka prætenderade sin hustrus Agnäs Pedersdotters arff, effter des fader 
Peder Månsson i Joxåsen af Gunmund Pärsson i Häggen, huilcken [fol.49v] bewiste med ett 
köpebreef af d. 29 martij anno 1652 att alla syskonen föruthan Päder Månsson medh 82 r.d:r 
in specie äre uthlöste af Erich Nillsson. Förmenandes Päder wara uthlöst af des broder Jöns 
Månsson medh 20 r.d:r effter een zedell som Jöns opsättia låtit. Warandes Gunmund nu intet 
på gården, uthan hans swärfader Erich Nillsson deth förpantatt till borgmäster Joon Mårtenson 
Qwast uthi Huuswaldh [Hudiksvall], och där medh skall lagligen procederat och derå fått 
dombreef som Jonas Muur betygar och säger sigh dombreffwet hafwa. Och så wijda deth intet 
kan denna gången opwijsas, opskiuthes saken till nästa tingh, då Muuren obligeres dom-
breffwet ingifwa, huar af man rätta sammanhanget kan see. 
 
8. Dato företogs saken efter opskåfsdommen d. 18 decembris förledne åhr 1682 angående 
dee penningar som capitenskan hust. Elisabet Falck förwijtes tillgrijpit a:o 1677 wid dee 
danskes infall, som studzade på dee bönders examinerande ifrå Faxenälden, som skohla 
därom wettskap hafwa, nembl. Nills Olufsson i Faxenälden och Nills Chrestophersson i 
Krokum, bäggie i Rödööns pastorat boende, huilcka tillspordes om dee åår 1677 fölgde 
capitenskan ifrå byhn Hara till hennes gårdh på Andersöhn och ett penningeskrijn upp i 
gården bracht. Huar till dee beiakade, och dy aflade dee sin wittneseedh i parternes, feldt-
wäbel Lucas Linbohms och capitenskans nährwaru och sedan sährskildt examinerades och 
bekände som föllier. 
 Nills Olsson berättade sigh råka capitenskan widh Hara och fölgde dess båth, huar på en 
kista war, och kommande till Andersöhn och Sunne ombeden den att upbära, deth han tillijka 
med Nills Chrestophersson, [fol.50r] som då een ungh drängh war, efterkom, och kistan uthi 
bijslaget lämbnade och bäggie i stufwan inkallade att få sigh math. Kunnandes intet sigh 
påminna kijstan see, enär han sedan utgick, eij heller war tilstädes enär den optogs, men 2:ne 
soldather som hoos capitenskan tiente wore intet inne i stufwan och kan hända, att dee i 
medler tijdh den optagit. Warandes kijstan något tungh och där han hade warit heel frisker 
torde han den allena kunnat bära. Görandes han sigh därom eij stoort bekymber, emädan 
capitenskan sielf war tilstädes. Mera wiste han i saken eij widh handen gifwa. 
 Nills Chrestophersons (som nu på sitt 21 åhr är) refererade och sade sigh komma a:o 1677 
i sällskap med capitenskan i Hara. Wettandes eij enär penningekistan kom in i båthen och 
huru stoor den egentelig war, och tillijka medh andre fölgde till Andersöhnss båthuus och 
effter begäran kistan tillijka med Nills Olsson opp i gården baar och i förstugan satte och 
sedan ingick till måhltijdz, där capitenskan och een drängh, som han kan sigh påminna, en 
stundh wore och sedan uthgingo. Seendes sedan intet kistan och mycket mindre enär pen-
ningarne uthtoges tilstädes warit, eftersom han ingen acht därpå gaf. Berättandes den wara 
någhot tungh, men icke rätt myckit, och der han hade warit full karl och icke trött af roende, 
hade han kunnat den allena bähra, huar med han gick sin wägh. Mera hade han i sakena intet 
att berätta. 
 Ländzman Nills Hansson tilspordes huru många penningar samma gångh i länzmanss-
gården lämbnades. Rp. Att han eij rätt wäll mins summan, men som han kan sigh påminna 
war i knippor till 32 d:r s.m:t, föruthan det som i Sillbackan och Lanssom war, och att 
feltwäbelen Lucas Linbohm war tilstädes om afftonen enär dehlningen på penningarne war, 
[fol.50v] och om morgonen blef alarum. Wettandes intet huem dem togh, eller huart dee 
kommo, emädan han då om afftonen lågh i sin sängh, men till 32 d:r k.m:t lämbnades på 
sidstonne, som fienden bårttogh. 
 Feltvebelen begärte att capitenskan måtte tillhållas att förklahra sigh på maiorens ingifne 
puncter å sidsthåldne höstetingh, och om icke mehra att hon nekar sigh maioren hoos herr 
öfuersten förtalt, det hon capitenskan således giorde, nembl: Förleden sommar då 
laghmanstingh höltz på Frössöö kongsgård, tillstår capitenskan sigh för herr öffwerst h:r Åke 
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Vlfsparre i Ruthencrantz och öfwerstleut:ns h:r Bengt Ribbings nährwaru beklagat att 
Ruthenkrantz för-håller henne sin sahl. mans förassignerade löön, och af h:r öfwersten blef 
maioren frågat der om, som berättade sigh den eij hafwa, uthan står hoos bönderne inne. Då 
capitenskan skall sagdt sigh där med eij wara belåten och begärte löhnen. Herr öfwersten skall 
sagdt skyller i Ruthencrantz för tyf. Rp. Neij, men han beskylt migh stuhlit och tagit bårt 160 
d:r s.m:t och wij lära nappas om hwem som den titulen skall bekomma. Då Ruthencrantz skall 
wänt sigh till fänstrett och intet swahrat där till. Meera sade hon i præsens aff herr öfwersten 
sigh intet sagdt. Sedan tillstår hon sin supplique hoos herr general Sparre, huar uthi hon 
beklagatt att sin mans löön wara af maioren förnekatt. 3.) Att hon allenast begärt kundskap 
huruledes hennes mans kläder äre föryttrade och anlagde. 4.) Att maioren gästatt hoos sigh 
några dagar ringare än 10 weckor och där emoth igengifwet sahl. Gripen des obligation på 
11 ½ r.d:r, huarmed dee å bäggie sijdor wore nögde, det Linbohm ehrkänner, allenast maioren 
kunde där om eij blifwa widare tiltalt och förtrettat begärandes capitenskan att maioren medh 
skähl [fol.51r] wille bewijsa sin sahl. man honom 24 r.d:r skyldigh warit, som han munt. och 
skrifftel. berättar.  
 Nills Olsson och Nills Chrestophersson prætenderade betahlningh för sin hijtreessa att 
wittna i saken, huarigenom dee försummat sitt wåhrandz arbette. 
 Ländzman Nills Hansson föregaf sigh blifwa aff dee norske hårt tiltalt om bem:te 
penningar och måtte ställa caution för sigh. Capiten Åhlens hustru kom och undan med een 
post penningar som hon skall behållit och ingen reeda därföre giordt. 
 Sententia: 
Aldenstundh leutnanten ehreborn och manhafftig Petter Mobach på förledne höstetingh här i 
Owijken d. 18 decembris eedeligen hafwer betygat sigh af generalen högwälborne h:r Carl 
Sparre anno 1677 wid trouppernes anmarcherande hijt till Owijken wara commenderat och 
anbefalt att uthdehla een post penningar till trediemans esqvadron, och under wäghen sahl. 
capiten Nills Grijp uthi Årrwijken af bem:te penningar på sin såld tillordnat 57 d:r s.m:t, 
huilcka lades i ett skrijn, och på deth inga misstanckar wid partition skulle kunna giöras, 
hafwer leutnanten bem:te skrijn tillijka med dee andra penningarne tagit med sigh till 
Owijkens ländzmansgård, huilcket i maior h:r Carl Ruthenkrantz och sahl. capiten Nills 
Grijps närwaru oplästes.  
 2:do) ähr capitenskan icke öfwerbewijst att meera i skrijnett warit än des mans såldh, som 
af Nills Olssons och Nills Chrestopherssons endelige intygande och kan pröfwas. Och 3:tio) 
Där mehra skulle wahrit som allenast præsummeres, så war deth på capitenskans hassard, 
äfwentyr och answaar hoos fienden som heela quarlämbnade posten i ländzmansgården och 
annorstädes till rofs bekom, huar till [fol.51v] sijdst kommer att partition skedde om affton och 
fijenden dagen effter ankom. Huarföre kan rätten icke påbyrda sahl. capitens Nills Grijps 
änckia hust. Elisabeta Falck att betahla till compagniet dee prætenderade 160 d:r s.m:t, uthan 
skäligt finner att dömma henne derföre frij och otilltalt, och i anseende där af i lijka måtto 
skiäligt pröfwer att dee succumberade skola till rättegångs expensier i ett för alt betala siu d:r 
18 öre s.m:t och wara således i detta måhl åthskilde. Men huad herr maiorens beswärspuncter 
och angifne iniurier emot capitenskan widkommer, huaröfwer hon sigh endeles förklahrat, så 
kan rätten för denna gången intet sluteligen dem afhielpa, hälst och emedan som intet moverat 
och bewijst ähr, huar uthinnan dee förnembligast bestå, uthan enär maioren med skähl och 
wittnen inkommer, will rätten dem öfwersee, ransaka och lagligen afdömma. 
 
9. Hust. Kerstin Nillsdotter i Lanssom påminthes att hon på sidst håldne hösteting fästade 
lagh sielf siette att befria sigh, intet för fienden 1677 oprögt capiten Laccornes penningar och 
icke någon nytta hafft af hans ägendom. Då hon sade sigh med trygt sambwette deth kunna 
göra och sine edzgärdzmän tilstädes hafwa, nembl. Mårten Olsson i Lanssom, Carll Jönsson i 
Funässet, Peder Mårthensson ib:m och Pär Olsson ib:m och Måns Ersson i Sillbackan, alla 
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boofasta och wittnesbära, huilcka äro des grannar och tilbiuda henne effter lagh där ifrå 
befrija. Leutnant Vallentin, capiten Laccornes fullmächtige angaf sigh eij kunna af någon 
fruchtan för hennes siählewåda skuldh afhöra edhen, anhållandes om dilation till des han 
finge skrijfwa capiten till där om, och där han intett wille eedhen [fol.52r] eftergifwa, må han 
sigh een annan fullmächtigh förskaffa, huilcket såssom ingen pericul in mora [’fara i dröjs-
mål’] däruthinnan kan wara, aggreerades hans begäran. 
 
10. Lars Jönsson i Joxåssen förlichtes medh sahl. Oluf Pederssons styfmågh Peder Hen-
richsson i Åsom om sin hustrus Gölu Påhlsdotters prætenderade arff och Essbiörn Olsson i 
Hofwermoo på Larss Jönssons hustro syster, hust. Maritt Påhlsdotters wägnar sammaledes, 
och äre sålledes förlichte, att Peder Henrichsson skall dem bäggie uti ett för alt gifwa 12 d:r 
s.m:t och dee således aldeles för resterande arff efter frambledne Oluf Pärsson tilfredzstälte 
och ingen macht wijdare därpå yrckia eller fordra hafwa skall, det nu af Peder och Essbiörn 
med handeband inför rätten stadfästades. 
 
11. Päder Jonsson i Wijken är förlicht med hust. Gölu Hendrichsdåtter i Häggen om gårdz-
köpet och bröllopskåsten och gummans förrådh, effter gambla länssmans Joon Muhrs, Hans 
Nillsons och Johan Olssons i Bohlåssen intygande, deth hust. Gölus broder Peder Henrichsson 
besannade wara skiedt effter förra giorde afftahl i gode mäns närwaru. 
 
12. Päder Månsson i Fäste effter herr gouverneurens excell:s remiss genom Anders Nillsson i 
Gärde och Erich Olsson i Salom, tilsagd att ställa sigh in att fullföllia sin angifne klagan emot 
bem:te Oluf Månsson och Hans Månsons änkia och Erich Olsson j Fäste, som sigh icke instält 
och förmennes uthan laga förfall sigh absenterat, huaröfwer rei sigh beswärade och dy 
saakfälles han till tree marck silfwermyntt. [fol.52v]  
 
13. Hust. Karin Olsdåtter i Steengärd beswärade sigh öfwer för detta ländzman i Hackåhs, 
Erik Olsson i Salom, som skulle han af henne pantatt och tagit half åhrswäxten i korn och 
humbla och 1 ½ gilling höö, som hon förmehnar belöpa högre än hemmanetz uthlagor och 
effter h:r gouverneurens herr Jacob Flemmings resolution af den 11 februarij 1679 \bör rättas/. 
Huar emoth Erich Olsson oppwiste proviantmäst:ns Peder Erichsson Niures quittens af d. 30 
septembris 1679, att af Hackåhs sochn pro anno 1678 i åthskillige gångar des ödeskorn ähr 
lefrerat 12 tunnor 20 k:r korn. Item adjutantens Magnus Bomans qvittens d. 29 aprilis på 19 
gilling ödeshöö af Hackåhsess, åhrtahlet är eij nämbdt. Föregifwandes änckians wara däri in-
begrepen. Men såssom han sin opbörd med verificerat ödeslängd intet kunde besanna, så 
pålades honom till nästa laga tingh med 1678 åhrs ödeslängd inkomma, huar af må kunna 
pröfwas om änckians halfwa korn och höö begripes i oppgifne qvittantzier. 
 
14. Måns Adamsson i Hanabacken opwiste nämbdens håldne syn på den skadha, wådhelden 
d. 23 februarij innewarande åår, hans moder, sahl. kyrckioherdens herr Adams änckia hust. 
Märitt Jönsdotter, och honom tilskyndade i dhet heela man- och ladugården i aska lades, med 
bästa dehlen af löösöhrerne, som effter mätismanna ordom är wärdt till 257 d:r s.m:t. Och 
emädan som många beswäär allmogen åligger, dömbdes till föllie af det 37:de capitlet Byg-
ningebalcken L.L. och Kongl. tiggiare ordinantziens 18:de punct lijkmätigt Kongl. husse-
synsordningens 34 artichell, hust. Märitt Jönsdotter till brandstod att bekomma af Bärgs, 
Owijkens, Hallens och Offerdahls tinglagh á 4 k:r korn af röken till opprättelsse.  [fol.53r]  
 
15. Borgmäster Joon Quast opbödh tredie gången Mårthen Anderssons hemman i Hällie-
backen för 110 d:r 8 öre k.m:t effter förskrifningh daterat Owijken d. 21 martij 1679. 
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16. Hans Jönsson ifrå Tåssåssen och Bärgh sochn opbiuder förste gången sahl. Erich Olufs-
sons hemman i Kiöfra och Myskie sochn af 3 tunlandz uthsäde af des odelsmän Nills Olsson i 
Tåssåssen, Oluf Olsson i Kiöfra och Erich Jonsson i Kiöfra för 114 d:r 24 öre s.m:t, som 
skiedde den 8 aprilis 1682. 
 
17. Siuhl Pädersson i Kiöfra opbödh förste gången Erich Anderssons i Miähla och Peder 
Olssons i Funäs hustrurs mödernes gårdh i Hällne af 2 tunlandh för 127 d:r 16 öre s.m:t effter 
köpeskrifften af d. 13 maij 1683. 
 
18. Mårthen Pädersson i Kårgierd insinuerade een laghbuden och lagstånden skrifft på Joon 
Jemptes hemman i Kårgierd af 1 ½ tunland för 40 d:r 4 öre 6 p:g:r s.m:t, som är halfwa dehlen 
af deth hemmanet Mårthen förr ägdhe och possiderer, och så wijdha sidsta opbudet skiedde 
den 11 maij 1682 så bewilliades honom där å dom och fastebreff. 
 
19. Mårthen Mårthensson i Bäck och Marby sochn opbödh 3:die gången Larss Erssons och 
des medarfwingars gårdh i Wästnår för 90 d:r s.m:t. 
 
 
 
 

Ting 11 och 12 december 1683 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:10, fol 141r-145r. ÖLA 
 
Anno 1683 den 11 och 12 decembris höltz laga ting med allmogen af Owijkens tinglagh, när-
warande befallningzman wälb:d Jonas Wargh och nämbden. 
 Joon Olsson i Swänsåhsen,  Erich Andersson i Miähle, 
 Olof Michellsson i Bilstad, Peder Olsson i Östnohr, 
 Anders Nillsson i Giähle, Elias Jönsson i Winälfuen, 
 Swän Pädersson i Häggen,  Mattes Hansson i Wijken, 
 Nillss Pährsson i Hackåssen,  Jöran Persson i Kiöfra, 
 Peder Nilsson i Österåssen, Anders Jonson i Wästanbacken. 
 
1. Dato aflade Pähr Nillsson och Anders Jonsson sin nämbdemans eedh. 
 
2. Dato publicerade Kongl. Maij:ttz förr opnämbde placater. 
 
3. Furieren Jonas Frijman insinuerade pastoris mag. [fol.141v] Olai Chrestopheri attest, date-
rat Trunheem d. 18 junij 1683, att Sigrid Hansdotter hafwer den 2 aprilis 1682 låtit chrestna 
sitt oächta barn som hon aflat med Päder Chrestophersson, som warit ryttare och rymbdt till 
Jempteland, huar af kan sees att Sigrid som war Jonas Frijmans laghgiffte hustru bedrifwit 
hoor förr änn han lägrade Elin Olssdåtter, emädan som hon födde barn in februarie sidstleden. 
Om Elins man Päder Andersson Mohra fins intet annat beskiedh än att han 1675 blef fången 
på Hualfisken och gifwit sigh i tienst under ett danskt regemente. Päder betygas warit siukligh 
och af swagh hälssa. Nämbden förklarade honom dödh, och hade icke sambwette att lämbna 
Elin längie ifrå sin sahligheetz medell, och dy beslötz som föllier: 
 Såssom furierens Jonas Frijmans laggifte hustru Segrid Hanssdotter medelst hoordom i 
Norie effter opgifwen attest hafwer sitt ächtenskap förbruttit som skiedde förr än Jonas 
Frijman besåfwit Elin Olssdåtter. Dy plichtar han som een ogiffter persohn för lägersmåhlet 
med Elin Olufsdotter med 40 marker och Elin effter Kongl. resolution med 20 marker. Så 
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wijda af hennes man Peder Andersson Mohra på åtta åhrs tijdh intet ähr hördt, huar af be-
sluthas honom genom döden afgången wara, doch där han skulle läfwa och igenkomma 
stånde hennes straff widare öppett. 
 
4. Salomon Nillsson i Årrgården angafs hafwa besåfwit Elin Halfwarsdotter i Huxåsen och 
med henne afflat barn, som föddes åtta dagar för Johannis sidstleden, hwilcka tilstå lägers-
måhlet och bäggie ogiffte och med den synden icke förr beslagen. Dy plichtar han effter deth 
3:die cap. Gifftmålab. L.L. 40 marker och kåhnan effter Kongl. resolution 20 marker. 
 
5. Anders Carllsson i Miähle fordrar af leutnanten [fol.142r] Wellam Niure 12 d:r s.m:t som 
han skall länt till Oluf Andersson i Perssåssen för 13 eller 14 åår sedan och sahl. profwi-
antmästaren Pehr Ersson Niure skall lofwat betahla, emädan som han förgångade Oluff 
Andersson, huar till leut:n nekar, föregifwandes att dem emellan oprättat contract af d. 9 maij 
a:o 1675 deth icke förmåhr, och sahl. Päder Ersson där till nekatt effter des breef af den 10 
novembris 1681. Item att löössöhrerna intet gofwes till sythningslöön, uthan Oluf dem sielf 
behölt till sin giäldz betahlningh. Anders berättade deth Oluff dödde förrän modren, och dy 
föll löössörerna modren till, som Peder Ersson fick. Leutnanten föregaf deth intet så wara att 
han dem till sina creditorers betahlningh anwände och begärte deth han wille bewijssa först att 
Oluf honom 12 d:r s.m:t skyldigh war. Rp. Att han ingen skrifft der på hafuer, utan will 
framdeles deth med wittnen bewijsa, huarför opskötz saken. 
 
6. Såldatherne Wellam Wärre, Erich Lijten och Nills Orm anklagades af Hans Nillsson i 
Skåttgården förledne junij månad stuhlit af sigh sex st. ostar, dem han hafwer igenfått och låtit 
opwäga af Oluf Jonsson och Johan Olsson i Bothåssen, hwilcka bekänna dem wägit 10 
[skålpund] och hålles wärd á 3 marker s.m:t. Ofuan bemelte soldather tilstå sigh bem:te ostar 
stuhlit. Dy plichta dee alla tree, 3 gånger så mycket som tyfnaden ähr, 22 d:r 16 öre s.m:t 
effter Kongl. straffordningh. Dato plichtatt med kroppen. 
 
7. Hans Jöransson i Giärde beskyltes hafwa lägratt Råggierd Jönsdotter ifrå Haxängh i 
Låchne sochn, huilcken födde 8 dagar för Michaelis, och bekänner deth Hans Jöransson barn-
fadren ähr och deth giordt hemma hoos sigh, där hon tiente, huar till han aldeles nekar och 
föregifwer sigh icke henne [fol.142v] häfdatt och aldrigh i sängh warit. Råggierd berättar deth 
hans stuffmoder, hust. Kerstin Olssdotter i samma stuffwa lågh och wähl kan wetta att dee 
lågo tilsammans. Hust. Kerstin förhördes och berättar sigh aldrigh sedt Hans med Råggiell 
hafft sammanlagh, uthan een gångh kommit till Hans sängh och blef där ifrå wijster. Wettan-
des Hans ingen som henne skall häfdatt. 
 Såsom Hans Jöransson wijthes lägersmåhl med Roggiel Jonsdotter och han nekar där till. 
Så dömmes han effter det 17 cap. Erfdabalcken L.L. å nästa ting sielf tolffte befrija sigh henne 
intet besåfwit inom dee 40 weckor. 
 
8. Nämbdeman Swän Persson i Häggen fordrar af Swän Mårthensson i Långswe 7 r.d:r 16 
sk. effter hans obligation d. 2 martij a:o 1680, huar emoth han exciperar och föregifwer sigh 
wähl tagit af Henrich Hor[n]man i Trunheem bemelte 7 r.d:r 16 sk. att lefrera till Suän 
Persson, som dhem intet wille emottaga effter som dhet war i plåthar, och han altså dhem till 
Hornman igen lefrerade. Men Hornman betygar d. 2 martij 1682 i Löffånger dhet icke santt 
wara. Huarföre finnes skäligt att Swän Mårthensson fullgiör sin obligation och betahlar till 
Swän Pärsson 7 r.d:r 16 skilling á 6 marker s.m:t, som är 10 d:r 24 öre s.m:t och söke Swän 
Mårthensson Henrich Hornman deth bästa han gitter. 
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9. Jöns Jönsson i Ångron angaf Suän Mårthensson i Långswe sigh kallat tyf, skälm och hund 
på kyrckwäghen, huar öfwer Suän sigh förklarade och föregaf sigh säija åth honom att han 
skall wara een tyf och skälm till des han bewijsar migh och min slächt hafwa stuhlit hans yxa 
på tiälen. Jöns beropade [fol.143r] sigh på Peder Bengtsson och Larss Swänsson i Miälle som 
deras ordh hördt och gaf dem eeden effter. Päder Bengtsson berättar sigh höra Swän säga att 
Jöns skall wara een tyf och skälm till des han bewijsar sigh stulit yxan på tiählen och där 
medh skildes dee åth.  
 Lars Swänssons, att Jöns och Suän kommo i fäbooderne till tahls om deth \dee/ där 
mistatt hafwa och Jönss sade sigh mistatt een yxa, huar öfwer Swän blef onder och frågade 
om han sigh derföre misstänchte. Där till Jöns nekade och sade sigh icke wetta huem deth 
giortt och ingen deth tillägger, och enär dee för 14 dagar sedan på kyrckwägen råkades och 
Swän war något drucken, frågandes Jöns om han sin yxa hafuer fått ighen som han beskylt 
sigh stulit. Då Jöns sade sigh intet honom dhet tillagdt. Swän sade att Jönsskall wara een tyf 
och skälm till des han bewijsar sigh stuhlit yxan. Meera wiste han däruthinnan intet att 
berätta. 
 Såsom Swän Mårthenson hafwer i dryckenskap uthropat Jöns Jönsson för tyff och skälm 
och påstår dhet eij bewijsa, uthan föregifwer sigh till retorsion [’svar på tal’] dee orden sagdt, 
der doch eedeligen intygatt ähr att Jöns intet tillagdt Swän yxan af sigh stuhlit. Alt derföre 
saakfälles Swän att bötha för huardera skälzordett effter det 43:die cap. Tingm. b. 3 marker. 
 
10. Leutnanten manhafftigh Erich Johansson Planting angafs hafwa besåfwit Kerstin Anders-
dotter Harder i Billsta och med henne aflatt barn som föddes 14 dagar effter Michaelis sidst-
leden under ächtenskaps låfwen, huar öfwer han förklarade sigh [fol.143v] sålledes, att han 
fuller ähr barnfaderen, men aldrigh under ächtenskapslåfwen henne häfdatt, icke heller henne 
ächta will. Då hennes fader capiten m:gh Anders Harder inlade een skrifft af 9 puncter, huar-
med han wille biuda och öfuertyga leutnanten till sin dotter frijat och föräldrarnas samtyckio 
där till fått, huar till leutnanten eenständigt nekar, föregifwandes sigh och altså henne ingen-
tingh till wåhrteckn och fästning gifwit. Nekandes framgeent sigh henne intet ächta willia och 
capiten kunde intet honom öfwerbewijsa huad i ber:de nije puncter producerat ähr som actori 
åligger.  
 Såsom leutnanten Erich Johansson Planting aflatt oächt barn med Kerstin Andersdotter 
Harder och henne eij ächta will, och tilförne således sigh een gång försyndatt, dy fördubblas 
bötherna och blifwa 80 marker och Kerstin Harder effter Kongl. resolution saker till 20 m:r. 
 
11. Hans Nillsson i Skåttgården fordrar 10 r.d. af Anders Jonssons änckia, hust. Agnäs i 
Myhra som Arne Ersson honom opdragit att få af sin hustrus Kerstin Jonsdotters jorde-
penningar i Myhra, som skrifften daterat Trunheem d. 21 junij 1667 uthwijser. Där emoth 
opwiste hustro Agnäs een attest af Mårthen Anderson i Helliebacken och Oluf Stensson i 
Myra, sine dato, att Kerstin Jonsdotter hafwer fått 4 r.d:r och för ett skrijn 2 r.d:r och till Hans 
Nilsson a:o 1669 2 r.d:r, som bäggie tilstå, och Agnäs förmenar sigh eij plichtig betahla till 
Hans effter som hon honom intet där om beditt. Hans berättar att Mårthen Anderssons zedel 
är sedan uthgifwen och icke bestå aff sanningh.  
 Resolutio. Så wida Mårthen Andersson icke tilstädes ähr, så kan saken intet widare 
handteras och intett sluuth däri blifwa denna gången.  
 
12. Måns Jönsson i Näcksta angaf hurusom soldathen [fol.144r] Lars Olsson Swartt ifrå 
Roslagen, Grå sochn och Harlse by hafwer sigh illa förhållit dagen effter sidstleden Michaelis, 
i deth han uthan ordsaak hafwer med wärian huggit sin hustro Kerstin Olssdotter ett stoort 
såår i hufwudet, huar af hon een lång tijdh warit sängfast och ännu icke frisker. Wijsandes 
skadan af fältskärens Jochim Krögers attest d. 15 octobris förleden, warit ett stort hugg i 
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hufwudet, och han åthskillige splittrer uthtagitt. Begiärandes fältskiären för sitt omak 12 d:r 
s.m:t och Måns att Larss må obligeras till laga plicht. Lars Suartt föregaf att sin wärdinna, 
hust. Kerstin, hade brukat elack mund på sigh och dy förordsakatt till sådan gärningh. 
 Resolutio: Soldathen Lars Olsson dömmes effter det 10:de cap. Såramåhlabalcken Lands-
lagen med willia, att bötha för såret sex marck och emedan dhet ähr så skadeligit att hust. 
Kerstin Olsdotter där af kan döö, så skall han effter dhet 16:de capitlet i bem:te balck wårda 
henne natt och åår och därtill med plichtigh att betahla läkiarelöönen och för sweda och wärck 
och annor kåstnad 10 d:r s.m:t ehrläggia. 
 
13. Lars Ristelius besuärade sigh öfwer Nills Pehrsson i Båhlåssen som honom illa hoos des 
öfwerofficerare angifwit, der han doch honom intet ofogh giordt, utan begärt deth han wille 
skaffa några breef fort till länsmansgården, och han gifwit brefwen och honom fahnen då han 
honom hemma i sin nattsäng ett slagh af piskskafftet gifwit. Rp. Att Ristelius sigh fem slagh 
på sin nattsäng gifwit och tillijka med een soldath under capiten Lilliekrantz compagnie, 
handskmakaren Johan Håhl sönderrifwit hans fälld, hans skiortha och ena armen ifrå hans 
fåårskinspäls, som corporalen Mårthen Rytter skall sedt och wetta berätta, som intet tilstädes 
är. 
 Resol. Saken opskiuthes till nästa tingh då corporalen Rytter och soldaten [fol.144v] Håhl 
skola tillijka med Ristelio wara tilstädes. 
 
14. Leutnanten Erich Johanson Plantingh befriade sigh eedeligen med kånan Märitt Pärs-
dotter intet olåfligit omgiänge hafft och mycket mindre aflatt barn med henne. Edzgärdzmän 
ähre Hans Hansson i Lägden, Erich Jönsson i Håff, Joon Andersson i Östnår, Oluf Jöransson i 
Giähle och Hans Larsson i Skede. 
 
15. Peder Biörsson i Hallom anklagades af besökiaren Anders Jonsson förleden winther 
hafwa infördt 3 ¾ skålpund olåfligit tobaak, deth han tilstår, föregifwandes deth wara sän-
nings godtz. Icke des mindre saakfälles han först såsom een förbudzbrythare till 40 marker, 
och föruthan confiscationen plichtar han medh 8 d:r s.m:t effter Kongl Maij:ttz renoverade 
tobackz placat och des 12 artickell. 
 
16. Päder Halfwarsson i Roghsta ähr beslagen med 2 ¾ skålpund olåfligit toback, och dy 
dömmes som een förbudzbrythare att plichta med 40 marker och iempte confiscation böther 
han 8 d:r s.m:t. 
 
17. Nills Nillsson i Edhe uti Altzen sochn är citerat tridie gången att comparera leutnanten 
Petter Apell till swars om hans saker som han 1677 under händer hade och icke i fiendens 
händer kommo, effter een attest som Jöns Hindersson i Hallom d. 30 januarij 1681 gifwit, och 
icke heller närwarande ähr. Och ehuruwähl Nillss Nillsson nu borde dömmas lijkmätigt det 12 
cap. Tingmåhlab. så låther deth lijkawähl sigh icke giöra, effter som Jöns Hindersson icke när 
warande är och till examen komma kan. Icke des mindre plichtar han för tredsko tree marck. 
[fol.145r]  
 
18. Siuhl Pärsson i Kiöfra opböd andra gången Helne gårdh af twå tunland, kiöpt af Erich 
Andersson i Miähle och Pedher Olsson i Funäs för 127 d:r 16 öre s.m:t. 
 
19. Hans Jönsson i Tåssåssen opbödh andra gången Kiöfra gården af 3 tunland, som Erich 
Olsson åbodt, för 114 d:r s.m:t oklandratt. 
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20. Pastor h:r Hans Drake oppwiste Pedher Erssons köpebreef af den 2 aprilis 1665 på des 
odalzgård, Fastgården ben:d, af tree tunland för 30 r.d:r, huarmed han lagligen procederat och 
1667 den 10 octobris är där å fastebreef bewilliat och icke extraderat som nu skee skall. Item 
af Erich Andersson och Israell Sachrissons köpebreef af den 12 martij a:o 1666 på sine och 
sine syskones wägnar 1 ½ tunland i Fastegårdz by för 24 r.d:r, huilcket den 5 novembris 1668 
opbödz tredie gången oklandratt, och dy bewilliades där å dombreeff och icke extraderat som 
nu skiee skall. 

 
 
 
Ting 18 och 19 april 1684  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol 176v-183r. ÖLA 
 
Anno 1684 d. 18 och 19 aprilis med allmogen af Owijkens tinglagh, præsente prætore och 
nämbden. 
 Joon Olsson i Swänssåssen,  Erich Andersson i Miähla, 
 Oluf Mickelsson i Billstad, Erich Goutson i Östnår, 
 Anders Nillson i Giäle,  Elias Jönsson i Vijnälfuen, 
 Swän Persson i Häggen,  Mattz Hanson i Wijken, 
 Nills Persson i Hackåssen,  Jöran Persson i Kiöfra, 
 Peder Nillson i Österåhsen, Anders Jonson i Wästerbacken. 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater. 
 
2. Gevaldigern Raal Rasse angaf sin granne Erich Nilsson i Sanne förledne winther tree lass 
stahrhöö på Trannemyhran för sigh borttagit, hwar emoth Erich exciperade och inwände att 
myhran hörer och lyder under hans gårdh. Och så wijda ingen wille bekänna sigh där slagit, så 
förde han heem derifrå twå sommarskrinder. Raal föregaf och förmentte myhran sigh tilhöra, 
emädan som han een rydningh strax der bredewid hafwer. Erich Tårgutsson i Giähle betygar 
myhran höra under Erich Nillssons hemman, men Rahl exciperade emoth honom, emädan 
som han medh honom i när swågerskap ähr. Erich berättade att Rahl een annan myhra, 
benämnd Ängiesmyhra af hans sigh tillwällat och sagdt, deth Erich hafwer een skälms haga 
derom opsatt i dominici Dellmans nährvaru, huar till Roald nekar och föregifwer sig böra 
hafua bem:te ängiesmyra. 
 Så wijda bäggie partterna tillägna sigh Trannemyhran och man kan eij wetta huem den 
med rätta tilkommer [fol.177r] så pröfwas skiäligt att dee till nästa tingh skaffa sigh wittnen och 
skähl under huad hemman bem:te myhra af ålder lydt, jembwähl och effter förgången laga 
citation agera om Ängiesmyhran. 
 
3. Joon Muur i Sanne tiltalte Erich Nillson där sammastädes för några äghor som under 
chronhemmanet som han brukar förr warit, och nu under Erich Nilssons. Oppwijsandes 
tingsdomen af d. 24 maij 1680, af innehåld att heela Sanne by äghor skohla effter 4:de capitlet 
Bygningsbalcken Landslagen och Kongl. jordeplacater till iämbföres delas effter tunlandens 
proportion, och förordnat tree män å hwarderas wägnar deth att effectuera, huar opå fölgde att 
befallningzman Jonas Flodin, länssman Nills Hanson och sex nämbdemän, Pär Olsson i 
Backe, Swän Pärsson i Häggen, Nills Pährsson i Hackåssen, Oluf Michelsson i Billsta, Peder 
Olsson och Anders Nillsson i Giähle den 10 och 11 augusti bem:te åår 1680 dijt warit och 
ibland annat rezonerat, att så wijda Raal Erichssons hemman mästedehlz öde låg, och Erich 
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Tårgutssons aldeles, så kunde ingen jemförsdehlningh skiee, utan differerades till des bemell-
te hemman kunna komma i fult bruuk. 2:do) Att der i bydzåkeren finns ett afradzland som 
förmenes kunna effter 1680 åårs rijcksdaghs reolution winnas under byhn, och 3:tio) att nye 
intächterne strax deltes effter deth 32 cap. Bygningsb. L.L. proportionswijss effter tunlanden.  
 Erich Nillsson opwiste een attest aff den 10 octobris 1674 af åtta bönder der i neijgden 
gifwen, lydandes att Oluf Enarssons som Erich nu åboor aldrig med Erich Gouttssons warit i 
skattlagh, och emellan bäggie hemman aldrig något jordebythe warit, det Erich Goutsson och 
nu tilstår och föregifwer [fol.177v] att deth som angafs d. 5 aprilis 1680 war effter een gammall 
härmelse och ingen weeth om deth santt eller osant ähr. Erich Nillsson opgaf generalens och 
gouverneurens h:r Carl Sparres breef af den 3 septembris 1667 att Oluf Enarson hafwer anta-
git samma pantegodtz åhrligen i afrad, derföre gifwa 2 d:r s.m:t och confirmerat under honom 
och hans barn så längie dee mächta afraden betahla.  
 Åfwan nämbde tolfmän betyga sigh tillägnat ängesmyhran undan Oluf Enarssons till Rall 
Rahses hemman, och deth som intagit war wästeruth lämbnades till grannarnas egen dehl-
ningh, emädan befallningsman Flodin förorsakades ressa där ifrån, som än ogiordt ähr.  
 Så wijda tingsdom af d. 24 maij a:o 1680 finns om Sanna bydz ägors dehlningh och för-
ordnade dehlningsmäns betänckiande d. 10 och 11 augustij derpå fölliande dicterer att afsagde 
jembförs dehlningh i åkeren intet kan skiee förr än som gewaldigerns Raul Rahsses hemman 
och Erich Goutssons blifwa opbrukade och med dee andras iämbngoda. Altså kan rätten i 
anledningh af deth 21 cap. Tingmåhlabalcken intett sigh der medh wijdare befatta, utan lämb-
na executoren att låtha fullgöra det som uti ofwan berörde afsagde tingsdom kan återstå. Huad 
afradtzlandett som kallas Sanna panttegodz widkommer, och Erich Nillsson under Oluff 
Enarsons hemman innehafwer, måtte opåtalt effter generalens och gouverneurens h:r Carl 
Sparres breef och confirmation de dato Giefle den 3 septembris 1667 där under höra och lyda, 
så längie åhrligh afradh deraf præsteres aldeles som högwälb:te confirmation innehåller och 
uthwijser, och om Ängesmyhran är i näst föregående interlocutorie dom mentionerat. [fol.178r]  
 
4. Oluf Carlsson i Funäs prætenderade sin hustrus, Golu Jörans Gölssons dotters jordpen-
ningar af hennes syskonebarn Carll Jönsson i Funnäs, som med ogrundade inkast skall dhem 
förhålla och neka, huar emoth Carll inwände och föredrogh att hans fader Jöns, Jöran Gölsson 
derföre förlijcht och oppdragitt ett slåttböhle i Gammalgården för des arff prætension. Men 
Oluf opwiste ett kiöpebreef aff den 17 maij 1668 på bemelte Gammalgård för 23 ½ r.d:r af 
Oluf Gunnarson i Mattnäs, Oluf Halfwarson ib:m, Joon Anderson i Miähla, Anders Carlson 
ib:m, Carl Olsson i Långswed, Mattz Jönsson ib:m, Jöns Larson i Ångron och Anders Olson 
ib:m. Där emot exciperade Carll, att dee alla icke ägde någon dehl i Gamalgårdhen. Insi-
nuerades een doom af d. 24 septembris 1679, huar uti några ängies stycken (som partterne 
säija wara Gamalgården) dömes ifrå Ångron, Långsswed, Mattnäs, Miälla och Giehre opp 
under kongsgården Funäs. Carl Jönsson uthlet sigh omsijder eij wara benägen att förlijka och 
afstilla sin swågher Oluf Carlsson för des hustrus arfsrätt i hemmanett, huilcket och skiedde 
uti någhra tillordnade gode mäns närwaru, sålledes att Carl Jonsson skall i ett för alt gifwa 
Oluf Carlson 30 daler silfwerm:t effter handen, och som lägenheeten någorlunda kan tillsäija, 
hwar opå dee inför rätten handsträckningh giordhe, och dy förmanthes och pålades Carll 
Jönson richtigt hålla huad i så måtto är beslutitt. 
 
5. Lars Jonsson i Joxåhssen angaf Anders Jonsson i Sillbacken förledne winther olåfligen 
tagit af poijken Siman Larsson ifrå Backen een åklädes skinfäldh, fördt sexton skrindor fohr 
ifrå gården som borde där förnöthes, item intett för halfwa hemmanet betalt skieps- [fol.178v] 
hielpen, krönings och bröllopsgärden, och lijka wähl fordrar han 24 öre s.m:t i afrad och lego 
för länte penningar, oachtadt Larss till Tohl i Huattiom för leghan läth såå een mähling åker, 
huar emoth Anders inwände och föregaf att poijken Siman under wäghen ifrå Frössön till sigh 
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lämbnade fälden att föra heem till Larss, emädan som hans wägh icke låg däråth och dy icke 
skulle där fram. Det han giorde och när han Larss råkatt, sagt fällen wara hoos sigh och begärt 
den få behålla på länte penninghar, och aldrig har han warit effter honom. Tillstår wäll något 
foder där ifrå fördt, men af pastoris afwellsgård deth kiöpt och åhret före på hans gård födt tuå 
koor, en häst och några små creatur och foder annorstädes sig skaffat och des faldne gödning 
lijkawäll kommit Larss till goda, huar till han intet neka kunde. Anders bekände sigh wara 
skyldigh skiepshielpan för halfwa gården 1682, som löper 8 öre s.m:t. Det befans att Siman, 
af sina 12 eller 13 åår, sagdt för ländzman Nills Hanson sigh lämbna fälden till Anders att föra 
till Larss. Parterne ångrade sigh och begärade få förlijkningh oprätta och blef så sluttit att 
Anders Jonsson skall låtha Larss Jonsson få igen sin fälld och afstå sin fodran hoos Larss, 
huar med dee bäggie nögde wore. 
 
6. Soldathen Johan Nillsson Ruth beswärade sig öfuer soldathen Erich Hansson Grahn som 
honom uthropatt för tyff och skall stuhlit förleden winther een half tunna sill af Oluf Olsson i 
Joxåhssen, den han inlagdt i Boogården. Erich tilstod sigh sagdt deth efter Johans egna ordh 
enär han frågade honom om han wille på marcknan köpa sill, och enär Hans Hansson i Boo-
gården Johan frågat på marcknaden huad han kööpslaga skulle, hafwer han sagt, i bland annat 
sill, [fol.179r] och enär dee om afftonen råkades och ingen sill i hans slädha syntes, åter frågat 
honom och fått till swar att han wid dijtreesan i Orrwijken sill kiöpt, huar till Johan nekar och 
säger sig deth intett sagdt, huarcken om morgonen eller afftonen. Johan förwittes budit 
bonden förlijkningh och kunde eij neka sig tilbudit willia förlijka bonden som sillen mistade, 
men icke för den orsaken att han den tagitt utan för deth han skulle slippa gåå till tings.  
 Pijgan Gölu i Norgården berättat att Johan war inne och hemma heela den natten på 
huilcken sillan blef bor[t]stuhlen, som doch befans intet den natten skiee, utan natten effter, 
och där hoos att Johan om dagen war till skogs effter wedh som doch war kijndersmässdagen, 
då ingen körde till skoghs, och af sigh 1/4 tunna fått. Erich påminte Johan säija sigh med 
Norregårdz hästen föra sillen ifrå Boogården, men Johan till deth och så nekar och Gölu som 
wärdinnan war, föregifwer honom intet den natten warit uthe och mycket mindre hafft hästen 
någon wartt. Dem tillfrågades om dee förr warit owänner och oensse? Rp. Neij. Huar af slötz 
att Erich hans afwundsman icke ähr. Oluf i Joxåsen wille stämbna Ruthen för sillan, men han 
före stämbt Erich att bortt brij action. 
 Johan nekade sigh welat med bonden förlijkas, som lijkwähl han inför sittiande rätt igår 
bekände med wilkohr. Saken togs i betäckiande och pröfwades skäligt af ofwanskrefne mo-
tiver att Erich Graan skall afläggia sin wittnesedh, som han præsterade och bekände verbotim 
som föllier: 
 Enär Erich skulle reesa till kyndermässmarcknadt frågat Johan om han wille reessa dijt 
och köpa sill, huar till han iakade och aftaltes att leija öken i Norrgården, som och skiedde, 
och kommande till länssmansgården [fol.179v] å nyo frågat om sillköpet som och sades skola 
skiee, och så reste dee åstadh och kommande ett stycke der ifrå till Kämpdahlen åter igen 
frågat, då Johan föregaf sig tagit den förkombne half tunna sill i Boogården och fört till 
Norrgården med deras häst, doch owitterligitt, och att pijgorne i Norrgården fingo 1/2 tunna 
och gofwo åth sig 1/4 tunna sill och för den andra fierdedehlen låfwat een span korn och 
något smöör. Dy lämbnades nämbden effter deth 7:de cap. Tyfmåhla b. L.L. antingen wäria 
eller fälla Johan Ruuth för tiuften, som saken togo i betänckiande och beslöto att dee honom 
intet wäria kunna af förr nämbde motiver och skiähl. Huarföre warder Johan Ruth i anled-
ningh och krafft af bemente 7 cap Tyfmåhlab. L.L. dömbd att betahla till Oluf Olsson i 
Joxåssen 1/2 tunna sill med 2 d:r 8 öre s.m:t och der till med plichta med 40 marker och för 
twetalan i lijka måtto med 3 marker. Sedermehra bekände Johan Ruth för fältväbell Lucas 
Linbohm sig effter Norrgårdz pijgornas anledning sillan stulit, williandes dem derföre an-
gifwa och lagföra. 
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7. Till föllie af resolution på hösttinget emellan Larss Ristelium och Nills Persson i Bohl-
åssen att wara nu tilstädes med påberopade wittnen i sakena, effterfrågades Nills Persson som 
icke tillstädes warit och ähr, ehuruwähl han af ländzman Nills Hansson tillsagdh nu med sina 
wittnen comparera. Dy plichtar han för tredsko och stämbnings försittiande 3 marker. 
 
8. Oluf Jöransson i Giärde fordrade af hustro Karin Larsd:r, corporalens Oluf Olufssons 
hustru, dee gåfwor han under ächtenskaps förbund henne gifwit, och som deth eij skiedde 
begärer han dem tilbaka. Corporalen föregaf dhem wara förlichta hoos Erich Olsson i Salom, 
att hon skulle behålla hwad hon fått. Oluf Jöransson berättar sigh wara mycket drucken och 
kan deth eij [fol.180r] wähl minnas, doch att han sigh derifrå uhrsächtatt och om morgonen 
sändt effter hustro Karin och med henne icke öfwereens kommitt. Erich i Salom bekänner att 
Oluf war mycket drucken och där hoos att han med hust. Karin förlicht blef att huartera skulle 
behålla huad gifwit kunde wara. Wettandes intet huad afftahl han med henne om morgonen 
giorde. Hust. Karin hafwer een opsattz giordt på sin fordran och fodrar 4 r.d:r 10 öre af Oluff. 
 Såsom förlijkningen disputeres och kan icke ährkännas, så oprätte gode männ rächningh 
dem emellan och der dee eij kunna öfwereens komma och förlijkas, så will rätten dem e-
mellan liqvidera å nästa tingh.  
 
9. Erich Olsson i Sahlom beswärade sigh öfwer Hans Larsson i Skiede för deth han sigh 
anno 1665 på Hackåhs tingh d. 24 octobris angifwit något godtz mistatt och efftersom ingen i 
föllie warit med honom än Erich i Salom, Anders Nillsson i Giähle och Joon Nillsson i 
Billstadh, dy dömbdes dem att honom tilfridzställa och plichta med 40 marker, huar emoth 
Erich exciperer och kallar een omildh doom, emädan som lagmansrätten d. 12 martij sidst-
leden förbiuder att förwijtha dem directe eller indirecte för bem:te 40 markers böther. An-
hållandes att Hans Larsson som till sådant orsaak är må derföre tiltalt blifwa och betahla 
mehrbem:te 40 markers böther. Hans Larsson föregaff sig eij wäll så långt tilbaka saken 
minnas, utan den för rätten angaf och intet frågat widare där om. Anders Nillsson i Giärde 
som i domen nämbnes, berättade sigh aldrigh af Hans Larsson eller någon annan wara förwitt, 
och dy 9 eller 10 åår warit tolfman, sedan och än är. Hans föregifwer sigh af samma böter 
intett något fått.    [fol.180v]  
 Sententia: 
Emädan som allom effterlåtit ähr att insinuera i rätten huad som enom tycker och sökia lag-
ligit assistence, det Hans Larsson hafwer giordt och wunnit dom i saken, fast änn han intet 
däraf skall något niuttit. Så kan rätten intet där med sig befatta effter som saken een gångh in 
prima instantia hafuer gått in rem judicatam och medelst execution wunnit laga krafft, och fast 
mindre döma Hans Larsson att betahla dee 40 marckz böther som Erich Olsson med dee andra 
1665 blefuo saakfälte till. Men så wijda lagmansrätten den 12 martij sidstleden hafuer för-
budit i gemehn, att ingen skall förwijta någonthera för berörde 40 markers böter, så åthwarnas 
allmoghen och hwar och een att dee där effter sigh rätta, wid laga plicht tilgiörande.  
 
10. Furieren Jonas Frijman angaf att hustru Anna i Kinderåhsen hafwer uthspridt som skulle 
han under reesan till Karinsmäss marcknad 1683 hafwa bun[d]it een quinnes perssohn och 
henne wåldtagit. Rp. Att Karin Kielsdotter i Kinderåhssen, om sina 13 eller 14 åår gammall 
deth för sig sagt, och denne för sin gamble man, som illa hörer, och honom Friman deth icke 
tillagdt. Warandes flickan icke tillstädes som sigh däröfwer förklara kunde och angifwa sin 
sagusman. Dy moste saken för denna gången beroo.  
 
11. Joon [Oluf?] Olsson i Swänssåhssen beswärade sigh öfwer sin granne Erich Persson för 
een slåttlägde som honom till jänckningh grannarna emellan effter laga doom godwilleligen 
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ähr lämbnat och i trij åår brukatt, den Erich förledne åhr igentogh utan någons tilstånd, deth 
Oluf beklagar och söker lagligen återwinna. Feltwäbell Lucas Linbohm, aff Erich [fol.181r] 
Persson fullmächtigh, exciperade där emoth, föregifwandes att Erich allenast ett åhr lägden 
cederade och lijkawähl hafuer Oluf den inhägnat olagligen, innan huilcken tijdh ängierne 
skulle skifftas och skall han några ängiesstycken lämbnat, dem huarcken Oluff eller Påhl 
Pålsson ib:m begärt eller antagit huilcka skohla liggia för fäfoth. Een dom af d. 25 maij 1680 
opwijses, lydandes att så wijda Swänsåss man af Bothåssmäns skogh och förland een dehl 
inkrächtatt och deth tillägnat Oluf Swänss hemman, så skulle grannarne i Swänssåhsen effter 
deth 4:de capitlet Bygningsb. L.L. till iämföringz dehla, huar opå excecution af befallnings-
man Jonas Flodin den 26 dito bem:te åår 1680 ähr fölgd och icke rättelgen fullgiort, och icke 
heller något skriffteligit dhem emillan fattat, som gifwit tillfälle till oenigheet. Icke heller är 
Erich Persson tillstädes att confronteras med Oluff om giorde afftahl.  
 Dy pröfwades skiäligt att ländzman och tree nämbdemän å hwardera sijdan skohla be-
rörda dom och execution fulgöra. Sedan kunna Oluff och Erich uthföra lagligen om wåldz-
wärckan på lägden det bästa dee kunna. Oluf begärte Mattes i Wijken, Erich i Miäla och 
Anders Jonson i Backen. Erich Pedersson Elias i Älfwen, Jöran i Kiöfra och Peder Nilson i 
Åssan. 
 
12. Corporalen Lars Kielcka påminte hurusom på wåhrtinget 1683 pålades Joon Muur op-
wijsa dombrefwet på Erich Nillssons hemman i Joxåhssen, huaraf skulle kunna sees om Peder 
Månssons arfspartt däruti må inlöst wara, huars dotter Agnäs corporalen till hustru hafwer och 
des arff prætenderar. Altså opwistes dombrefwet af d. 3 novembris 1679, lydandes att Erich 
Nillson blefuen [fol.181v] skyldigh 54 ½ r.d:r till borgmästaren Joon Quast och bem:te hemman 
i Joxåhsen pantsatt derföre, hwar med Quasten lagligen prætenderat och sålledes der å wunnet 
laga fångsbreef. Effter noga ransakningh befans att Erich Nillson på sidstonne aldeles uth-
fattigh war och att barnen slätt intet fingo arfwa. 
 Sententia: 
Emädan som want ähr penningar taga där inga ähre, eij heller hafua Erich Nillsons barn effter 
sin fader något ärfft, ehuruwähl han hafwer förpantatt Agnäs Pädersdotters arfjord i Joxåsen, 
den borgmästaren Joon Quast medelst laga procedere wunnit utan klander. Altså kan rätten 
intet finna sätt och medell att hielpa hustro Agnäs till sin prætension därutinnan. 
 
13. Hans Jöransson i Giähle tilspordes om han effter tingsrättens sluuth på höstetinget och 
fästat lagh, hafwer sine edzgärdzmän tilstädes att befrija sigh ifrå tillwitt lägersmåhl med 
Råggiel Jonsdotter, huar till han nekade, föregifwandes sigh några tingat och öfwertalatt, 
huaraf somblige tilstädes ähre, och enär dee därom tilfrågades, där till aldeles nekatt. Huarföre 
tillföllie af det 19 och 34 cap. Tingmåhlab. ähr han fälder åth sakena och dömes effter det 3 
cap. Gifftmåhlab. L.L. till 40 m:r och Råggiel effter Kongl. resolution och praxin till 20 m:r. 
 
14. Leutnanten Wallentin Wirck på leut:ns Petter Apells wägnar begärte ett änteligit sluuth 
om och på dee saker som des hakaskytt Nills Nillsson i Edhe och Altzen sochn anno 1677, 
enär leutnanten fången blef, till sin nytta behållit och föregifwit wara kommit fienden till 
roofs, effter den attest [fol.182r] som leutnant Apels wärdh Jöns Hendrichson i Hallom d. 30 
januarij 1681 gifwit. Och ehuruwähl Nills Nillson trenne lagl. citationer utan förfall hafwer 
försummat och propter contumaciam plichtatt förleden höstetingh, så kunde saken lijka wähl 
icke slutel. afhielpas, emädan som Jöns Henrichson som attesten uthgifwit icke war tilstädes, 
och till öfwerflödh är Nills Nilson denne tingstermin notificerat och lijka wähl som tilförenne 
tergiverserat och sig absenterat. Huarföre examinerades Jöns Hindrichsson \nu/ härom och 
tillstår att Nills Nilsson af leutnantens Petter Apels saker effterskrefne för sig behållit och 
intet i fijendens händer komme,  
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   Nembl: s.m:t 
 Een gammal plyssiacka, wärderat för 12: – 
 1 paar fyrlååspistoler   6: – 
 1/2 rijsshudh    2: – 
 1 cardewagns hudh   1: – 
 1 par gambla stöflar af smort läder   2: – 
 1 quinfolckz hanska     – 
 Een beredd rijssbit båckskin    -: 16  
    23: 16 
 
Dee andra specificerade pertzedlar föregifwer Jöns sigh eij minnas utan måtte af sin hustru 
angifne wara, williandes och kunnandes deth medh eedh besanna, som han och nu med hand å 
book giorde, huar opå fölgde wärderingen som in alles belöper 23 d:r 16 öre silfwermyntt, 
huilcka 23 d:r 16 öre s.m:t Nills Nilson dömmes i anledning och krafft af deth 12 cap. Ting-
måhlabalcken att betahla, och medelst Kongl. Maij:tz allernådigste allmänne pardoun för alla 
sådane i landett förskohnas han med straff och åtahl därföre. 
 
15. Päder Månsson ifrå Fäste fordrade sine jordepenningar [fol.182v] effter fadren och befans 
att dee hafwa warit fyra bröder och twå systrar om hemmannet, c:a 4 tunland. Broderen Oluf 
Månson bekänner sigh sålt sin andehl för 30 d:r silfwermyntt och äfwen så mycket böör Peder 
Månsson hafwa. Äldsta broderens Hans Månsons mågh Oluf Michelson i Bilstad exciperade 
sålledes att ingen hafwer nekat Peder sine jordepenningar, uthan på laga tingh d. 25 maij 1680 
blefwe lefrerade, som bewistes med framledne sochenskrifwaren Hans Nillsons underskrefne 
rächningh af d. 10 junij 1680, huar utaff kortas för olagl. wittnesmåhl och åwärckan emot för-
budh 20 d:r s.m:t, för 1678, 1679 och 1680 åhrs huusmansskatt för sigh \och/ hustrun 4: 16 
och för stämbningz försittiande 24 öre, som giör tilsammans 25: 8 och resten ähr 4 d:r 24 öre 
s.m:t som Päder tilbuden ähre och han eij emottaga wehlat. Päder föregifwer sigh dem eij taga 
kunnat emädan som han appelllerade. Det intygades att Päder kastade penningar under action, 
huilcka gofwos till dee fattiga. Nämbden påminner sigh Päder wara lagdömbder till twå 
gånger 40 m:k och 3 marck. 
 Emädan som befinnes att Päder Månsons jordpenningar uti fadershemmanet i Fäste, 
bestående i 30 d:r s.m:t äre å tinget d. 25 maij 1680 lefwererade, huar å är kortatt twå gånger 
40 marker och 3 marker effter laga domar och 1678, 1679 och 1680 åårs huusmans skatt för 
honom och hans hustru och 3 marck för olydno, som giör tilsammans 25 d:r 8 öre s.m:t och 
resten som är 4 d:r 24 öre hafwer han eij welat emottaga. Altså competerer intet rätten någon 
ändring der i göra, utan förblifwer wid laga giorde sluuth och lämbnar honom Peder Månson 
emottaga förskrefne rest af 4 d:r 24 öre s.m:t. [fol.183r]  
 
16. Dato insinuerade Jöns Pedersson i Ångron een oprättatt förlijkningh om sahl. hustru Gölu 
Kiellsdotters tildömbde 1/6 tunland jordh i Ångron på lagmanstinget i Brunflodh d. 14 decem-
bris 1680, som hon skulle niuta till oppehälle i sin lijfstijd, och des bröder nu heemfallit, som 
sålledes är skiedt, att Jöns Päderson hafwer uthlåfwat till hustro Gölus syskon i ett för alt 30 
d:r s.m:t som broderen Gussorm Kiehlsson på sin och sine syskons wägnar samtycht och 
underskrifwit detta dato, som är d. 19 i aprilis månadt, huilcket oplästes, samtychtes och till 
större krafft protocollerades. 
 
17. Suihl Pädersson opbödh tredie gången een gårdh i Hällne af 2 tunland, kiöpt af Erich 
Andersson i Miähla och Päder Olsson i Funnäs. 
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18. Hans Jonson opbödh tredie gången Erich Olssons gård i Kiöfra, af 3 tunland, för 114 ¾ 
d:r s.m:t och där hoos blef påmint att Märitt Pedersdotter är ogifft och der i till 2/7 arftaghare. 
 
19. Oluf Månson ifrå Fäste opbödh första gången Zachrisgården i Billstad och 1/2 quarnställe 
för 79 r.d:r specie och 5 r.d:r i caroliner. 
 
20. Herr Elias Oldbergh opbödh första gången Chrestophers Skåttes gård i Hallom af ett tun-
land för 200 d:r s.m:t. 

 
 
 
Extraordinarie ting 5 augusti 1684 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol 212r - 214v. ÖLA  
 
Anno 1684 den 5 augusti hölts extraordinarie tingh på Frössöhn, angående een berychtatt 
hoorsaak om fältwebel Lucas Linbohm och soldaten Adam Adamssons Gross hustru Kahrin 
Mattzdotter. Närwarande befallningzman wälb:de Jonas Wargh och ordinarie nämbden ifrå 
Owijkens tinglagh. 
 Joon Olsson i Swänssåssen,  Oluf Mickelson i Billsta, 
 Swän Päderson i Häggen,  Nills Pehrsson i Hackåhssen, 
 Elias Jönsson i Ällfwen,  Anders Nillsson i Giähle,  
 Peder Nillsson i Österåhssen, Pedher Olsson i Östnår, 
 Anders Jonsson i Backe, Erich Andersson i Miähla, 
 Jöran Pedersson i Kiöfra,  Mattz Hansson i Wijken. 
 
Dato angaf befallningzman wälb:de Jonas Wargh huru som i oppenbartt rychte är kommit, att 
feltwebel Lucas Linbohm olåfligit omgängie skall hafft medh soldathen Adam Adamsons 
hustru Karin Mattzdotter Graan, hwaröfwer soldaten funnit sigh beswärat och angifwit mun-
sterskrifwaren Lars Ristelium wara een som deth rychtett utspridt, begärandes befallningsman 
att saken måtte examineras och afhielpas.  
 Då framkom Adam och föregaf att Lars Ristelius sagt och sigh förbrått, det hans hustru 
intet är frij för feltwäbell Lucas, hwar till swarades att han allenast påmint honom leutnantens 
Wallentin Wirckz tahl uti Owijkz länssmansgårdh uti februario sidstleden, som warit att leut-
nanten frågat Adam om han icke haar kunnat få en hoora här i landett och icke för nöden hafft 
skrifwa till Stockholm effter henne. Hafwandes hördt fendrichen säga att Lucas mäst hwar 
natt emellan Stockholm och här legatt medh Adams hustru, som ländzman Nills Hanson, 
corporal Erich Olsson i Giähle och soldathen Johan Mickelsson Nybärgh attesterat sigh hört 
hafwa den 6 februarij detta åår 1684. Opwijsandes [fol.212v] där på fendrichens Johan Ahl-
bohms attestatum af d. 4 huius af innehold att fältwäbell Lucas ifrå begynnelssen under mar-
chen ifrå Stockholm (som skiedde förleden winter in januario) lågh tilsammans med Adams 
hustru, icke allenast uti quarteer utan och i sängh och äfwen i Elfkarleby gått ifrå sitt anslagne 
quarteer till Adams hustro Karin Graan och i säng med henne legatt och hennes sänglagare 
soldathens Elias Jöranssons Modigs hustru Karin Erssdotter flytt sängen och feltwäbell lagdt 
sigh hoos Adams hustru. Bemelte Karin Erssdotter är hijtstämbt att wittna i saken och icke sig 
instält, utan sändt een zedell den 3 huius daterat, lydandes att Lucas och Adams hustru hade 
sängelagh mäst hela wägen hijtåth ifrå Stockholm.  
 Adam opwiste soldathens Lars Gabrielssons Waass sedel af den 1 huius, att honom eij 
annat kunnigt war än Adams hustru sigh ährligen och wäll stält under wäghen ifrå Stockholm. 
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Item soldathens Anders Krookz zedell af d. 3 huius, att han med Adams hustru intet annat 
weet än ähra och gått. 
 Ristelius beropade sigh på soldathen Anders Billroth, barnfödd i Jönköpingh som warit 
medh i marchen och om saken någon wettskap hafwa skall. Huaropå Billroth inkallades och 
tillspordes om han haar någon wettskap där om till oplyssning. Rp. Icke widare än att fält-
webell Lucas och Adams hustru lågo i sängh tilhopa esomofftast under hijtmarchen, så i 
Ytterbyen i Tiärp sochn som i Elfkarlby.  
 Adam Adamssons hustro Karin Mattzdotter, barnfödd i Broo sochn uti Oplandh af ährlige 
föräldrar och laghgifft med honom Adam den 21 septembris 1679, som pastoris, wyrdige herr 
Jonæ Bovallij attestatum af den 16 aug. 1683 innehåller och uthwijsar, påminthes uti huad 
rychte hon är kommen för fältwäbell Lucas Linbohm, som skulle han med henne under hijt-
marchen och sedermehra esom [fol.213r] offtast hafft sängelagh. Tillfrågades henne hurusom 
hon kan sig där ifrå befrija och förklara wara derutinnan oskyldigh. Rp. Att hon intett med 
honom i så måtto beställa hafwer, och att fältwäbelln uti Elfkarleby wäll kom till sitt qwarter 
och effter något dantzande kastade han sig i bäncken hoos henne, då deth dager war och 
soldathens Elias Modigs hustru Karin Erssdotter war opstijgen och satt wid spijsselen att 
sticka sina strumpor, därest och wärdinnan war. Uthi Tijerp sochn och Yterbyen war trångt 
om rum. Då feltwäbell legat med sig i sängh och sedan andra der iempte; Larss Wass hoos 
Elias hustro Karin Ersdotter, nekandes till något oährligit bedrifwande, och omsider bekände 
hon att inga flera i stufwan wore, än berörde persohner, twå i huardera sängen. 
 Hust. Karin Mattzdotter bekänner theslijkes att Lucas legat i säng med sigh i quarteret 
Bogård uti Owijkens sochn tillijka med mannen Adam och der till med, flere gångor der warit 
och spelat korth, och några gångor stadnat quar och een natt der legat, och soldathen Hans 
Grahn hoos honom och denne i bondstufwan, doch een stund i sängen hoos Lucas först legatt. 
 
   den 6 dito 
Leutnant manhafftig Wallentin Wirck som Ristelius sig påberopat och af h:r öfwerstleutnan-
ten wälb. Bengt Ribbing den 5 huius tilskrefwen blef, såsom gårdagen för rätten comparera 
för sitt tahl om feltwäbell Lucas och Adams hustru, stälte sig intet in, utan med een skrifft sig 
excuserer, med alt det att hans sagusman fendricken Johan Ahlbom icke för handen är tillijka 
med chiergianten Nills Gyllensporre och soldaterne Anders Billroth och Olaus Falck, attest-
erandes der hoos at fendricken Ahlbom, Billroth och Olaus Falck och Larss Wass berättat sig 
funnit Lucas och Adams hustro uti Elfkarlby i sängh tilsammans, han med skiortan öfwer 
naflen och hon medh särcken öfwer brösten, daterat Skåttgården d. 6 i denna månaden. Före-
skrefne attest och skrifft oplästes för Billroth, Falck och Wass. Rp. Billroth tilstod sig see 
dhem [fol.213v] liggia i een slagbänck och Lucas utan byxor och Elias hustru \hafwer/ måst fly. 
Men Falck och Wass nekade där till och föregofwo sig eij see huru dee lågo. 
 Elias Jöransons hustro Karin Ersdotter öfwer sine 50 åår, barnfödd i Österbottn och gamle 
Carleby sochn, Nederwettall by, förekom och tilspordes om hon någon wettskap i saken 
hafua. Rp. Att hon hafwer måst twå gånger fly sängen för Lucas och h[an] lagt sig hoos 
Adams hustru och denne lagt sig i hans sängh. En gångh skiedde det i Elfkarleby och andra 
gången närm[are] hijtåth, och enär på gålfwen bäddades, lågh Adams hustr[u] alltid wid 
wäggen och Lucas der iempte och denne på andra sijdan. Föregifwandes sig eij see heller höra 
dem någon otuch[t] bedrifwa, men intet sade hon sig kunna om så belefwades dem göra frij, 
gifwandes ytterligare wid handen sig måst offta fly sänge[n] enär Lucas kom, efftersom han 
medh swoordom och banskap illa sig alltid förhölt. 
 Fättwäbell Lucas Linboms hustru Anna Olssdotter ifrå Myskie sochn och Mattnäs by til-
frågades om henne war beka[nt] deth rychte som är utspridt emellan hennes man och Adam[s] 
hustro. Rp. Att hon hördt mycket tahl der om, och med gråtande tårar beklagade sigh ingen 
god dagh hafft sedan Adam[s] hustro hijt i landet kom, utan af sin man hatatt och illa 
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ha[n]teratt. Hafwer och en gångh sagdt till Adams hustru, att hon intett med sin man något 
omgängie hafwa skulle, deth hon för honom sedan sagdt och han kommandes heem illa \sigh/ 
hanteratt, att hon nödgades rymma huset och begifwa till skogz (huilcket befans santt wara) 
och hon på tredie dygnet hållit sig uppe i skogen och af een bonde i Myskie [wars]se blefwen 
och tagen och beledsagat heem till bydz. Item att Adams hustru warit i sin mans quarteer 2:ne 
gå[nger] och eena gången blef bäddat på gålfwet; liggiandes Ada[ms] hustro, Lucas och 
Ristelius tilhopa och denne alle[na i] [fol.214r] sängen. Ristelius bekänner sigh liggia på eena 
sijdan och Lucas der näst, sedan Adams hustru, som wände sigh tilhopa och een flicka och 
barn där hoos. Säijandes sigh strax sombna och intett wetta om något passerade. Karin Mattz-
dotter berättar så wara, allenast att flickan lågh emellan sigh och Lucas.  
 Adams wärdinna, hustru Agnäs Hansd:r i Bogården examinerades och föregaf sig eij 
wetta något olåfligit den emellan wara skiett, utan offta haar han der warit och legat qwar och 
twå nätter sin hustro der med hafft, och enär Adam i wåhras war bortrest Lucas een natt der 
legatt, och soldathen Petter Tuhn warit tilstädes då Adams hustru inne warit.  
 Petter Tuhn förhördes och bekänner sig föllia Lucas till Bogården och töfwa der öfwer 
natten. Liggiandes på golfwet i dijtlagde kläder och Lucas i sängen med Adams hustru. 
Kunnandes intet märckia dem något olåfligit omgängie hafua.  
 Hustro Karin Erssdotter påminner sig intett uti Tijarp sochn legat i stufwa med Lucas. 
Men Karin Mattzdotter tillstår sin relation. 
 Fältwäbell Lucas Linbohm förehöltz huad i sakena refererat och bekäntt ähr, om hans och 
Adams hustrus Karin Mattzdotters omgiängie, huaröfwer han sig förklarade sålledes, att han 
fuller under marchen legat iempte henne och i Elfkarlby blef hon kastatt i bäncken till sigh 
med fulla klädher, då folcket oppe wore, och aldrig föregifwer han sigh hennes bara kropp 
hanteratt, förutan des hand, och mycket mindre någon otucht med henne bedrifwitt. Till-
stående sig hemma legat på gålfwet widh Ristelius och Adams hustro och låtit sin hustro i 
sängen allena liggia, men till ingen annan ända än gynna Ristelius der med, som då med sig 
drack broor- och wänskaps [fol.214v] skåhl, huar till Ristelius nekade, beklagandes Lucas att 
Ristelius \lijkwäl/ gått effter sitt wärsta, genom hwars wållande han nu dels i arrest och 
fängelsse sitter, begärandes att dhen som honom ohemult tillwither må näfst blifwa. 
 Saken togs i betänckiande och fans skiäligt att den differera till des fendrich Ahlbohm kan 
komma tillstädes, som först och mäst i saken sigh uthlåtitt, och blef den 12 i denna månadt 
augusti der till uthsedt. Ehuruwäll nämbden berörde föresatte termin war tillsammans kom-
men, så kunde saken lijkwähl intett företagas, emädan som reus [den anklagade] då hade fått 
aff Kongl. Maij:tt wår allernådigste konungs och herres doom att plichta för några excesser 
corporaliter, huar oppå execution den 13 föllia skulle och hustru Karin Ersdotter som närmast 
wettanskap i sakena præsumeres, hafwa sig absenterat. Dy opskötz saken till nästa ordinarie 
ting i Owijken som skee (will Gudh) in septembris nästkommande. 
 
Så wijdha Lucas Linbohm under execution sig haar ånyo försedt och skall derföre föras här 
ifrå landett som medfölliande copier exprimera och utwijsa. Altså haar man måst skynda och 
fortfara medh påbegynte ransakningh, så att der af må kunna pröfwas rätta sammanhangett 
och befordras till ett änteligt sluuth.  
 
[Tillskrivet i huvudet till ovansående protokoll:] d. 31 augusti 1684 afsänt medh ordinare 
posten på Sundswald til h:r gouverneurens ex:s i P. Molins couvert. 
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Extraordinarie ting 25 augusti 1684 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol 215r - 218v. ÖLA 
 
Anno 1684 d. 25 augusti höltz extraordinarie tingh i Owijkens sochnestufwa, närwarande be-
fallningzman wälb:d Jonas Wargh \och ordin. nämbden/ föruthan gl. nämbdeman Peder 
Olsson i Backe, uti Swän Pedersons, och Bengt Tomson i Bohlåhsen \uthi/ Erich Andersons 
ställe, som bortreste äre. 
 
Fendrich Johan Ahlbom påmintes om sitt uthgifne attestato af d. 4 huius an\gående/ fält-
wäbelen Lucas Linbohms och Adam Adamsons hustrus sammanliggiande under hijtmarchen 
förleden winther ifrå Stockholm. Då han den tilstodh, tilläggiandes att enär han ifrå Elfkarleby 
föruth till Giefle om morgonen resa skulle, \sigh/ icke funnit Lucas i sitt tillordnade qvarter, 
utan i Adams hustrus, liggiandes dee bäggie i een fällbänck och ett qwinfolck där i gården war 
inne och stodh för spijssen. Då dee drogo fällen öfwer hufwudet och Adams hustru sedan 
opstegh att intaga brännewijn. Kunnandes sig eij påminna henne mehra på sig hafwa än blåtta 
särcken, men förwisso att hon opstegh medh bahra och blåtta bröst och Lucas med skiorthan. 
Deth befans att fendrichen och feltwäbelen den tijden wore oensse och stridige, som på rege-
mentzrätten den 21 junij sidst förweckne deciderat blef. Lucas tilspordes om han nu, effter-
som deras twist lagligen afhulpen är, håller Ahlbohm för sin wän heller afwundzman.  
 Rp. Att han är sin afwundzman och haar söcht och nu här medh söker sitt äntelige 
förderff. Dy öfwerlades och beslötz att fendrichens opnämbde wittnen, nembligen Elias 
Jöransons hustru, Karin Ersdotter, soldatherna Oluf Falck och Larss Wass skohla afläggia sine 
wittneseedh som skiedde i parthernes närwaru. 
 Oluf Falck, att han fölgde fendrichen Ahlbohm allt stadigt och i Elfkarleby ottemåhlstijdh 
blef skickatt till feltwäbelens Lucases quarter. Då han intet hemma war, utan på andra sijdan 
om älfwen hoos Adams och [fol.215v] Elias Jöransons hustrur i deras anslagne qvarter, och 
kommande tillijka medh Ahlbohm dijt in låg Lucas och Adams hustru i een slagbänck, han 
med kläder förutan jackan, halssduuk och skoor och hon med sin päls och lijfstycken. 
Liggiandes bonden i sängen och een karl på bäncken och Elias hustro på een kista, och 
wärdinnan stodh widh spisselen och een böke såå. Wettandes eij mehra af deras sammanlagh 
förutan att i Åckleboo bäddades een flathsängh på gålfwet, då dee och månge andra lågo 
derpå, men eij weet han om dee berychtade lågo då tilsammans. 
 Lars Wasses, att dee wäll lågo \mäst/ alltid tilsammans, men aldrig sågh eller hörde han 
dem otucht bedrifwa. Warandes intet med i Elfkarleby om morgonen i qwinfolckens quarter, 
utan om natten. Uthi Tijerpen lågo bäggie hustrurne i een sängh och Lucas i den andra, då 
Adams hustru öfwertaltes att stijga upp effter toback, och Anders Billroth kastade henne i 
Lucases sängh och denne lade sig hoos Eliases hustru. Warandes ingen mera inne än för-
nämbde persohner, efftersom Billroth tillijka medh een annan soldath lade sig i een annan 
stufwa, doch sade Adams hustru sig intett willia liggie \där/ quaar och Elias hustru badh 
henne liggia stilla, efftersom dee eij längie liggia få, utan moste till wägs. 
 Hustro Karin Ersdotters att dee sammanlegat mäst huar natt, och hon offta måtte fly 
sängen, enär Lucas lade sig \ned/ hoos Adams hustru, efftersom allenast rum för tuene pers-
sohner war och i Tijerpen lågo dee tilhopa i een säng och Larss Wass och denne i een annan, 
iembwäl och i Elfkarlby, då wärden låg i sängen och een man som fördt kohl på bäncken, 
efftersom allenast een stufwa war i gården, men ingen oärligheet eller otucht af dem sedt 
heller hördt bedrifwas. Kunnandes eij heller dem befrija. [fol.216r]  
 Hustro Agnäs Hansdotter i Bogården examinerades å nyo och förmantes oppenbara det 
hon i sakena weeth, och berättade sig eij annat der i wetta, än som förr sagdt är, emädan som 
Ada[m] särskilt stufwa hafwer, men som tijdigast \haar/ Lucas der warit och wist twå gånger 
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då Adam war bårta i wåhras. Säijandes sigh kunna med tryggan eedh hålla sig eij mehra i 
sakena wetta.  
 Soldathen Hans Hanson Grahn, Adams hustrus kötzlige syskonbarn bekände att Lucas 
påsktijden förleden, war hoos Adams hustru allena, och föregaf sig ingen häst till sin reesa i 
ländzmansgården fått och dy frågat denne om han wille töfwa öfwer natten så wille han och 
blifwa quar. Då Adam eij hemma war och dee bäggie lågo i sängen och hustrun på een kista 
och näst tilförne sammaledes, då hon legat een stund på kijstan och sedan gått in i wärdinnans 
stufwa. 
 Soldaten Petter Tuhn ligger siuuk och Adams hustru tilstår att Lucas låg i sängen hoos 
sigh, men mäst heela natten röchte toback och hon strax om morghonen opstijgit, berättandes 
att Lucas kom ifrå ländzmansgården och war ärnat reesa opp i landet, och om morgonen gått 
till ländzmansgården igen, derest leutnant Wirck skall warit. Hon bekänner och Lucas under 
hijtreesan esomofftast närmast sig legatt. 
 Soldaten Anders Billroth är i medlertijdh förrymbder.  
 Leutnant Vallentin Wirck förklarade sig således att han eij mera i sakenn sagdt än deth 
fendrich Ahlbohm för sig berättat som hans skrifft af den 6 huius uthwijser, föregifwande att 
Lars Ristelius obefogeligen fått attesten af Nills Hanson, corporal Erich Olsson i Giähle och 
Johan Mickelsson Nybergh, williandes honom derföre lagligen sökia. Item att Adam skall 
mäst sielf talt illa om sin hustrus berychtande, huar om des hustrus syskonebarn soldathen 
Erich Hansson Grahn och Anders Vandell skola kunna betyga. 
 Erich Grahn effter förmaning att icke mehra berätta än han [fol.216v] kan med eedh be-
sanna, sade deth Adam för sig sagdt att hans hustru önskat i Stockholm sig wäll wara af med 
honom för några guardie bussar, som der hoos henne druckit, och Adam lagdt sig till sombns 
och deth talet hördt. Sedan att des hustrus faar och denne warit hoos Adam, därest een guardie 
karl Fysin \ben:d/ logerat och omsijder dem uthdrifwit och effter iagat och råkatt denne på 
gatan, effterfrågandes Adam och hans swäärfaar, säijandes sig willia dem dödha. Då dee 
fölgde denne heem öfuer natten.  
 Anders Anderson Wändell berättade sig med Adam och des hustru några åår warit bekant 
i Stockholm och fuller hördt att guardie mussqweteraren Fysin war för Adams hustru miss-
täncht, och att Adam heela fiorton daghar intet war hemma hoos sin hustru. Item att något 
mehra än för ett åår sedan war här i landet uthspridt att bemelte Fysin slagit karl och derföre 
fängslig worden och Adams hustru honom uthpracticerat och bracht på flychten, som sedan 
lijkwähl ehrtappat blefwen. Wändell gaf och wid handen att Adam berörde tijdh sagdt för sal. 
sochnskrifwarens Hans Nillsons änckia, hust. Märitt Swänsdotter i Skåttgården, deth hans 
hustru skulle Fysin uthbracht och bäggie sedan halsshuggne och änckian, enär Adams hustru 
war kommen hijt, med förundran, i mångas præsens det sagdt. 
 Hust. Märitt, Hans Nillsons änckia berättar, att Adam en gång sagdt sin hustru wara dödh 
och een gångh kan skiee insatt, wettandes intet sig påminna hafwa sagdt i Wändells närwaru, 
det Adams hustru skulle wara halshuggen.  
 Ländsmans Nills Hanssons hustru Märitt Jöransdotter berättade att Lucas förleden wåhr 
kom och begärte häst till Marby sochn och sadellen til läns, och enär han fick wetta att Adam 
war bortrest och sadelen länt, blef ingen resa af, utan gått till Adams hustru att wänta effter 
Ristelium, och enär Ristelius om morgonen dijt kom, sparkatt på dörran och andra gången fått 
op dörren och funnit Lucas och Adams hustru i sängen allena och gångkläderna afsijdes 
[fol.217r] och andre dagen kommit till länssmansgården effter een häst, då han twå nätter där 
warit och \där effter/ ridit till Marby, huartill hon säger Ristelius eij skall kunna neka, och där 
hoos att ett skambligit rychte och tahl heela tijden om deras sammanlag warit. Härpå in-
kallades Lars Ristelius och tilspordes om han så för hustru Märitt sagdt. Rp. Att han inpå 
natten dijt kom, då Lucas och Adams hustru wore oppe och allena, och emädan han war till 
sitt qvarteer effter något papper bleff dörren igenstängdt, och effter något hårdt bultande, kom 
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hon och dörren opläth. Då Lucas lågh i sängen klädder, och så snart Ristelius hade skrifwit 
poletten på Lucas bönder, fölgdes dee utur gården, Lucas på wägen åth Åhrgården och 
Ristelius till Bothåssen, hwar sin wägh. När Ristelius sågh sig om hade Lucas wänt tilbaka 
och gått till Adams hustru igen och lagdt sig. Det rustmästaren Anders Mårtson frukost-
dagstijd skall sedt. 
 Rustmästaren berättar sig komma om morgonen bittijda till Bogården, då Lucas låg i 
Adams sängh, hafwandes ingen tröija på sig, utan skiortan syntes ofwantill och ingen annan 
\ther/ inne än Adams hustru, som sedan gingo till rustmästaren och der ifrån tillijka, wettandes 
intett huart uth. 
 Adams hustru Karin Mattzdotter nekar aldeles sig hafwa wettat aff Fysins mandråp, 
mycket mindre hulpit honom uhr fängelsset, efftersom hon wid Adams hijtreesa blef siuuk 
och fördes uth på landett till sin fader, och här af Larss Wass först hördt Fysin wara halss-
huggen och een quinnespersohn för hans skuldh insatt. Nekandes och uplätha dörren för 
Ristelio utan sutitt i spijssen och Lucas legat i sängen, föregifwandes ingen stängssell der 
warit. Men Ristelius påstodh henne oplätha förstugudörren, hafwandes ett trää eller käpp i 
handen som hon togh från dörren, men hon nekar ständigt der till. Doch omsijder bekände hon 
att een klincka [fol.217v] för dörren är, och medelst elack och söndrig dörr kan een wäll med 
handen taga in och oplyffta klinckan. Ristelius sade att des wärdinnas son Nills Hanson, om 
sina 17 åår, een gång funnit dörren stängd och Lucas inne hoos henne allena. Item att Lucas 
och han lågo på golfuet och hust. Karin lade sig dijt med. Då Ristelius stigit opp och lagt sig i 
sängen hoos Adam, men hust. Karin nekar der till och säger Ristelius läggia sig strax i sängen 
och dy nödgades hon läggia sig på gålfwet. 
 Adam påminte sig att Lucas och Ristelius lade sig på gålfwet och att Ristelius kom sedan 
och lade sig i sängen och hustrun lade sig på gålfwet. Adam sade sig ropat effter henne och 
hon swarat enär Ristelis bortgår, som intet skiedde, emädan som Riselius sade sig een gång 
wara opkörtt, och dee alla tree tillförne i sängen legatt, doch war Lucas så drucken att han 
näpligen kunnat wetta, att han på gålfwet lågh, deth han om morgonen sågh, huar om dee 
bäggie öfwereens kommo. 
 Nills Hansson berättar att Lucas kom till Adams hustru om een morgon, näst för wåhr-
andan sidstleden i Adams frånwaru och een stund der effter blef faarstugudörren igenlåthen, 
och kommande dijt in emoth morgonwardztijden kände han att klinckan war före och wid 
dethsamma ihugkom han att Lucas war der inne och dy gick han der ifrå, eij wettandes om 
någon stängsell eller käpp war satt innanföre, men klinkbandet war ute. Hustru Karin före-
gifwer sig deth eij minnas, utan offta måst för swijn och gietter hafwa dörren igen. 
 Hust. Agnäs i Bogården berättade att Adam förledne söndagz affton lopp sticken ifrå sin 
stufwa och lath dörren igen och hans hustru stodh utanföre och begärte gråtandes slippa in. Då 
hustru Agnäs och hustru Gölu gingo uth och fingo opp dörren och fölgde Adams hustro in. Då 
han kallade henne hoora och sathans lemm, för huilcken han måtte mycket lijda, och där han 
intet wille heelpa henne [fol.218r] så torde det ungälla hennes halssbehn, och om hon icke warit 
så hade han och bättre karl warit, och enär dee ursächtade honom swarade Adam att dee icke 
alltid warit med och kunne wetta huru der med ähr. Betygandes att Lucas förr än Adams 
hustru kom i gården allenast een gångh der warit och begärt häst, emädan som ingen i ländz-
mansgården war hemma och een gång kiöpt lijtet brännewijn, men aldrig någon natt tilförne 
det legatt. Warandes ifrå Lanssom, derest Lucas sitt quarteer hafwer till Adams i Boogården 
till 3/8 mijhl allenast. Adam förmente att een man hade fogh utan någons tiltahl kalla sin 
hustro hora och annat slijckt, bekännandes sig säija att sin hustrus halss står nu i fahra.  
 Lucas Linbohm påmintes alt huad i saken passerat och intygat är, och tilfrågades om 
rätten skulle tillåta honom sielf tolffte ifrå withesmåhlet sig endeligen befrija. Om han kunde 
medh reno sambvete den göra och skaffa lagsmän, huar opå han förklarade sig sålledes, att 
han kan wäll den för sin persohn göra, men icke kunna få eedzgärdzmän, emädan som han för 
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annan excess är fängzligh. Hafwandes intett mehra i sakena att påminna. Huarföre togh 
nämbden saken i betänckiande och eenhälleligen kommo öfwereens och afsade det han för 
dee stoora lijknelsser och starka omständigheeter skull som ransakningen innehåller icke kan 
af sig der ifrå wärias. 
 Sententia: 
Ändoch hans Kongl. Maij:tt wår allernådigste Konung och herre hafwer för detta fältwäbelen 
Lucas Linbohm för begångne fehl under regementett med lijfwet benådadt och corporalt straff 
underkastatt med deth förordh, att der han wijdare i sådan eller annor måtto sig förseer, skulle 
han slåes i halssjern och föras till Marstrand, der i sin lijfstijdh att arbeta, som högstbem:te 
Kongl. Maij:ttz resolution de dato Stockholm d. 12 julij innewarande åår 1684 innehåller, och 
effter öfwerstens högwälb:ne [fol.218v] h:r Åke Ulfsparres breef af den 16 i denna månaden till 
befallningzman hafwer Linbom å nyo sig försedt och saker till mehrhögstbem:te Kongl. 
Maij:ttz resolution så hafuer häradtzrätten lijkawäll intett understådt sigh medh påbegynte 
ransakning innehålla utan fullföllia.  
 Och så wijda nogsambt der af befinnas att Lucas Linbohm under marchen ifrå Stockholm 
in januario sidstleden mästedeels wid alla nattläger söcht och legatt hoos och widh soldathens 
Adam Adamsons hustro Karin Mattzdotter, och i Tijärp sochn med henne allena i sängh, 
iembwäll och i Elfkarleby ifrå sitt tilslagne qvarteer till hennes gångit och i säng med henne 
legatt. Såsom och sedan här i Owijken uti Adams quarter Boogården nattetijder i mannens 
frånwaru i säng medh henne legat, huarutaf dee äre kombne i elacht och oppenbart rychte. 
Och efftersom han i anledning af det 19:de capitlet Tingmåhla b. och domare reglan intet kan 
komma lag åstadh och withes eller dulsmåhlet på krafftige omständigheeter är grundat, och i 
högmålum intet tillåtes edh eller laghgångh, så är effter Sveriges lagh och domarereglan 
skäligt pröfwat att tolfmannanämbd må honom wäria eller fälla, huilcket nämbdemännerne 
hafwa tagit i betänckiande och eenhälleligen besluthitt sig intet kunna dem för opnämbde och 
i ransakningen införde omständigheeter skull wäria, och altså äre dee till sakena effter lagh 
fälte och strafwärdighe som beskrifues [i] Leviticus 20 vers 10, Deuterium 22 v. 22, huilcket 
med det öfrige underdånligast heemställes under den högl. Kongl. Swea hofrättz nådh och 
höggunstige omdöme och äntelige resolution.  
 
[Med annan hand:] Således wara ransakat, befunnit och slutitt, betyges medh tinglagetz sig-
nete och häradshöfdingens undherskrifft. Datum Owijken tingsplatz, ut supra. 
 
 
 
 

Ting 30 september och 1 oktober 1684 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol 226v-232v. ÖLA 
 
Anno 1684 den 30 septembris och 1 octobris höltz laga höstetingh med allmogen aff 
Owijkens tinglagh, præsente prætore och nämbden. Nembl. 
 Joon Olsson i Swänssåssen,  Erich Anderson i Miähla, 
 Anders Nillsson i Giäle,  Elias Jönson i Winälfwen, 
 Swen Persson i Häggen,  Mattz Hansson i Wijken, 
 Nills Persson i Hackåssen,  Jöran Persson i Kiöfra, 
 Peder Nillsson i Österåssen, Anders Jonson i Wästerbacken. 
 Oluff Mickelsson i Billsta, Peder Olson i Nächstadh 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater. 
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2. Tolffman Päder Olsson i Östnohr absenterat sigh utan laga förfall. Dy effter deth 33:die 
cap. Tingmåhla balcken saker till tree marker. 
 
3. Oluf Jonsson i Högen, Räthans sochn och Berg tinglagh, Ingeborg Andersdotters full-
mechtig, fodrade arff effter Chrestopher Swänsson i Sanne uti Hackåhs sochn, emädan som 
han barnlöös genom döden afgången är. Warandes Ingeborg dess halfsyster å möderne, huar-
emoth änckian hust. Britha Jonssdotter opwiste sin mans lagbudne testamentum reciprocum, 
nembl. d. 7 martij och 24 octobris a:o 1678 och den 15 octobris a:o 1680, lydandes att han 
effter sina föräldrar icke något ärfft, som slächten kan komma till någon skada och afsachnat, 
utan meera af förtiente penningar på dem kåstatt, och äfwen så förmähles å hustruns sijda, och 
dy den som den andra öfwerläfwer skall behålla i lijfztijden all ägendommen i löst och fast. 
Sedan insinuerades samsyskonens, broderens Jönss Swänssons och systran [fol.227r] Göhle 
Swänsdotters skrifft af den 21 januarij sidstleden, huar utinnan dee till bem:te testamente sam-
tyckia, och der hoos bekänner broderen sig fått sex tunnor korn, een koo och een walmars 
klädningh, een klädzmyssa, een ost, och systran fyra tunnor korn, 1 kanna, een bäfwerskins-
mössa och något fläsk och ärter, och uti utstående gäldh wara dehlachtigh till halfpartten.  
 Noch opwistes ett annat testamente af d. 8 januarij sidstleden på sin sothesäng giortt, att 
han sin hustru alt, både i löst och fast, testamenterat och gifwit, deth munsterskrifwaren Petter 
Bärnholt och Joon Muur och Erich Nillsson i Sanne wunderskrifwit.  
 Oluff Jönsson föregaf att Chrestoper Swänsson effter sin moor ärfft haar, som han be-
wijsser medh arfzlängdan, daterat d. 28 septembris a:o 1663. Item med ett qvittens af den 1 
april a:o 1671, att han effter een dom fått 20 r.d:r, och 10 r.d:r skulle gifwas åth dee andra 
syskonen, och att deth warit hans jordepenningar betyga Påhl i Eltnäset, Oluf Jonsson i 
Bergwijken och Oluff Anderson på Åsan d. 27 huius.  
 Hust. Britha låfwade huardera sin manss halfsyskon giffwa een tunna korn, nembl. 2 
tunnor i åår och 1 tunna nästkommande, huar med fullmächtigen Oluf Jonsson war nögd och 
tilfredz med giorde testamente och strächte huar annan deröfwer handen. 
 Såsom frambledne Chrestopher Swänssons giorde testamentum reciprocum med sin 
hustro Brita Jönssd:r är lagbudet och lagståndit, och änckian med sin sahl. mans samsyskon 
der öfwer kommit öfuereens, som oprättat skrifft d. 2 januarij 1681 förmåhr och uthwijssar, 
och nu dess halfsyskon i lijka måtto med tree tun:r korn försäckratt. Altså pröfwar rätten 
skäligt att änckian hust. Britha Jönssdotter niuta bem:te testamente i sin lijfstijd till godha, 
[fol.227v] och effter dess dödedagar dehla bägges arfwa qwarlåtenskapen effter huar och eenss 
hafwanderätt, och föhrmon, doch om änckian till annat giffte skulle gå, så söke weder-
böranden rättens förklaringh huru testamentet då skall förståtz. 
 
4. Soldathen Larss Andersson barnfödd i Siwall sochn uti Wästmanlandh bekänner sigh aflat 
barn medh Märitt Jonssdotter ifrå Hammarnäset uti Hallens sochn, som föddes in augusto 
sidstleden och i lifwett är. Han bekänner sigh wara laggift medh Kerstin Erssdotter i Bro by, 
som war een änckia och hemmanet ägde, och på twå åår ingen kundskap af henne fått. Kånan 
har icke tilförne warit besåfwin.  
 Såsom Larss Andersson ähr laggifter medh Kerstin Erssdotter och hafwer befrifwit hoor 
med Märitt Jonssdotter. Dy plichtar han effter Kongl. straffordningen medh 80 d:r och kåhnan 
medh 40 daler silfwermyntt. Den 10 octobris plichtade Larss Anderson med kroppen. 
 
5. Dato företogz Hofwermos prætension emoth Nordansiö männen om quarnställen i Hof-
wermoo åhn, och tilspordes Larss Gulichsson i Hofwermo om han haar några bref emellan 
sigh och Ångroman om qwarnstället, huar till han nekadhe, doch berättade att een domb skall 
wara dhem emillan afsagdh och icke inlöst, som skulle lyda och gå honom tilhanda och 
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Ångromann emoth. Då insinuerades een domb af den 21 octobris 1666, att Nordansiö männen 
conserverades effter sina tree gambla breff widh dhe twistighe quarnställen, men Ångron 
nembnes icke i brefwen och Grellss [lucka] och dee föregifwa sigh af ingha [fol.228r] breef 
wetta, heller enär heller på huad sätt dee dijthkombne äre. Munsterskrifwaren Larss Ristelius 
på maior Carl Ruthencrantz wägnar föredrogh att oprepade gamble breef äre gifne wnder 
danske reghementet (ehuruwähl deth ingen af oss kunnigt kan wara under huilcken potentat 
landet då lågh) och att Kongl. Maij:ttz jordeplacat lyder att alla abalienerade ägor skohle till 
bohlbyen igenläggias. Nordansiöboerne beropade sigh som förr på sitt uhrgambla breff och 
oqualde häffd, mann effter mann. Hofuermoerne bekänna sig ingen skatt för åhn giöra, och att 
dee sin nödtorfftige mahlning af innehafwande quarnställen åhrligen hafwa. 
 Nämnden påminthes heela sakens beskaffenheet och eenhälleligen voterade och dömbde 
som föllier.  
 Såssom Funnäs, Långswedh, Miähla, Byhn och Mattnäs byars quarnställen på östre sijdan 
uti Hofwermoo älfwen äre, 1:mo) deels arfde och deels kiöpte effter gambla breef de annis 
1371, 1386, 1389 och 1552 och till annum 1666 i roligh och oklandrat häfd och possession 
der af sutitt, då den wid gamble brefwen och häfdan bijbehölles, och sålledes bewijsses. 2:do) 
Samma häfd wara ett laga fångh medh arff och kiöp. 3:tio) Ähr Hofwermo elff icke skatt-
lagdh. 4:to) Hafwa Hoffwermoerne dessutan sina nödige quarnställen i berörde åå.  
 Hwarföre till hörsampt föllie aff Sweries lagh och 18 capitlett Jordabalcken landzlagen, 
och Kongl. Maij:ttz nådigste förklaringh öfwer dess placat de anno 1677 om skattskyldig 
jordz dehlningh af den 18 martij 1682, som i synnerheet anseer bohlbyernes omisteliga ab-
alienerade ägor, huar af hemmanen kunna så förswagas och förlamade blifwa, att dee eij 
mehra chronones [fol.228v] uthskylder derigenom præstera och utgiöra, finner rätten skiäligt att 
conservera besagde byar wed sine gamble laghäfdade qwarnställen på östre sijdan uti 
Hofwermo åhn med wedbrand och annan åbo, aldeles som ofwan berörde bref innehålla och 
ingalunda wijdare widh laga plicht tilgörande. Huad Ångromannens quarnepartter med Larss 
Gulichsson på wästre sijdan i bem:te Hofwermo åhn wedkommer, så ehrhålles dee medh sin 
gambla uhrminnes häfd, i anledning och krafft af det första cap. Jordabalcken landzlagen. 
 Emot denne dom är i rättan tijdh under den loflige lagmansrätten wädiat. 
 

6. Peder Nillsson i Österåssen kärade till Peder Henrichsson i Wästeråssen om Stackmyhran 
och Giöhlmyran wäst om wägen, huar till swarades, att hanss swärfader Oluff Pedersson 
effterlåtitt Peder Nillssons faar der slå, och några åår effter han dödde, togh han dem igienn, 
och Pär Henrichsson sedan Oluf Pärsson dödde haar nu i tuu åår der slagit. Beropandes sig på 
ett gammalt förderfwat pergamentzbreef, som skall uthwijssa, att Pehr Nillsson icke på wästre 
sijdan om winter wäghen till Håxåssen något ägher. Huar aff ingen grundeligh underrättelsse 
kan syhnas och tagas. Peder Nillsson beropade sigh på een gammall man, Peder Essbiörsson i 
Sijdhe, som hemmanet för fyrattijo åår bebodt, som berättar att han slogh ett åhr Stackmyran 
men intet Giöhlmyhran, påståendes Pehr Hinrichsson, att skogskillnat så i een som annor 
måtto emellan bäggie åsserne är att finna. Dy beslötz att gode männ skulle besee ägorne och 
först pröfwa på huars byskogh Stackmyran är belägen. Förlijkas dee eij der om, så söke 
rättens uthslagh.  [fol.229r]  
 
7. Jönss Anderson i Backen pålägges till nästa ting göra uthförlig rächning och redo för 
Swän Erssons hustrus Kerstin Andersdotters emottaghne arff. 
 
   Den 1 octobris 
8. Furieren Jonas Friman skuldgafz hafwa besåfwit Ingeborgh Perssdotter i Taskbackan och 
med henne aflatt barn, som föddes medio aprilis sidstleden, huar till Friman aldeles nekar, 
men kånan påstår sig af ingen annan häfdatt wara, och första gången skiedde deth hemma i 
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Taskbackan uti een bodh, då han henne så gått som medh wåldh och macht der till brachte. 
Föregifwandes hon sigh ropa om hielp, deth styfmodhren hust. Ingridh Hanssd:r skall fuller 
hört, men eij kommit til hielp. Andra gången skiedde deth wid Hällneåhen 1683 om som-
maren wåhrfrudagtijdh enär hon hom gående ifrå hustro Karin änkia i Kienderåhssen. Hustru 
Ingridh berättar att Friman om dagen lämbnade hooss sigh sin bössa, och effter som han intett 
kom effter henne baar hon den in i stufwan om afftonen och Ingeborgh lade sigh i bodhan och 
om morgonen widh det liust blef kom Friman och bössan afhemptade. Kåhnan säger att deth 
war liust om affton enär han kom, och liust om morgonen enär han bårtgick. Styfmodran 
berättar att soldaten Nillss Andersson Flinta som der logerade, kom heem om afftonen een 
stundh på natten, och om morghonen förwitt Ingeborgh hafft sänglagare.  
 Friman föregaf sigh ifrå leutnant Wallentin seent om afftonen gå, och med liuss clarerade 
hafde opbördh med karpuusspenningarne och der ifrå nattetijdh effter sin bössa gått, och kom 
till sitt quarter Kienderåssen medan folcket lågho. Leutnanten kunde intett påminna sigh huad 
tijdh Friman den gången hoos sigh war, doch tychte han deth wara om afftonen. 
 Soldaten Nillss Flinta berättar sigh om morgonen agera Ingeborgh för sänghlagharen, eff-
tersom hennes halfbroor [fol.229v] Nillss á 10 eller 11 åår gammall, sagdt sig om afftonen see 
Friman gåå in i bodan till Ingeborg, och i dagningen kom han i stugan effter sin bössa. 
Ingeborg haar och det sagdt för Friman som sedan bedit denne hålla sin mund stilla med 
sådant tahl, heller skulle han få annat.  
 Frijman tilstod sig till soldaten så sagdt om sommaren där han stodh wid älfwen och 
methade. Men gårdagen som anfört ähr, sade han sig deth tahlet eij höra, förrän han förledne 
winther kom uthan effter till Hogdahl, nekandes som förr till lägersmåhlett. 
 Såsom furieren Jonass Friman är i oppenbart roop och rychte för kåhnan Ingeborg Peders-
dotters häfdande kommen och någon lijknelsse der till finns, så måste han effter Sweries lagh 
och 19:de capitlet Tingmåhla balcken å nästa ting sielf tolffte, der ifrå sigh befrija, huar å han 
fästade lagh. 
 
9. Emellan hustru Karin, Peder Jönss änckia i Stehngärdh uti Nääs sochn, och för detta 
länssman i Hackåhs, Erich Olofsson i Sahlom, angående änckians prætension, att winna 
tilbaka effter gouverneurens herr Jacob Flemmingz resolution, huad hennes giorde lefwe-
rering i korn och höö öfuer dess uthlagor pro anno 1678 kan belöpa, företogz å nyo, och först 
öfuersågz 1678 åårs ödeslängd aff Hackåhs tinglagh och summerades effter tijondelängdens 
prob, och befans in alles bestijga 15 tunnor 30 kan:r korn och 19 gilling 3 ℔ [(skål)pund] höö, 
huar oppå Erich Olsson till magazinet lefreratt 12 tunnor 20 k:r korn och 19 gilling höö, som 
1683 åårs protocoll utwijsser, och dy mindre lefverantze giordt än opbörden war. 3 tun:r 30 
k:r korn och 3 ℔ höö. Sedan uthrächnades huru högh räntta hust. Karin för 1678 af hemmanet 
borde utgöra, som war 15: 28: 12. Deremoth hon lefrerat 53 skylar korn á 5 k:r, är 5 tunnor á 
3 ½ d:r, höö een gilling 30 ℔ höö á 6 marker, ähr 2: 12: 12, humbla [fol.230r] fyra marcker a 3 
öre, görandes tilsammans 20: 8: 12. 
 Af föregående ransakning och liqvidation befinnes att hustru Karin, Peder Jönssons 
änckia i Stehngärd hafuer pro anno 1678 med korn, höö och humble effter då warande marck-
gångh lefrerat 20 d:r 8 öre 12 p:g:r s.m:t, och uthlagorne af hemmanet bestijga 15: 28: 12. 
Och för detta länssman Erich Olsson i Sahlom mindre af tinglagettz opburne korn, höö och 
humbla för ödeshemmanet effter opgifne qvittentzier lefwereratt 3 tun:r 30 k:r korn och 3 ℔ 
höö. Altså finner rätten skiäligt att hustru Karin effter h:r gouverneurens excellentz resolution 
af den 11 februarij 1679, åthskildnaden emellan hemmanetz uthlagor och giorde lefrering, 
som är 4 d:r 12 öre s.m:t af dee 3 tunnor 30 k:r korn och 3 lispund höö som Erich Olsson på 
sin opbörd innehafwer och skyldig är, skall utan drögzmåhl först niutha.  
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10. Feltskärn mäster Jochim Krüger fordrade genom Roald Raasse af Månss Jönsson i Näch-
stadh tolff daler s.m:t i bardberare löhn för hans hustru, som soldaten Larss Olsson Swartt 
förleden åår sargade. Rp. Att han feldtskärn icke tingatt, utan capiten Michell Planting och 
leut. Erich Johansson Planting, och mycket mindre något kööp med honom der om giordt, och 
een hustru hafft i åtta dagars tijdh som henne förbantt. Tyckiandes dy honom begära alt för 
myckett, emädan som han honom skiutsade och wnderhöll. Förmenandes att soldathen effter 
afsagd doom må bardberare löönen betahla. Roald wille hålla bonden för sin man och han 
söke soldaten som han kan. Månss berättar att m:r Jochim låfwat wara nögd med deth sluth 
som på tinget förledin höst skulle göras. 
 Emedan som Månss Jönsson föregifwer sigh, 1:mo) intet [fol.230v] betingat feltskären, 
mest. Jochum Krüger, uthan capitein Michell Planting och leut. Erich Johansson Plantingh 
effter honom skickatt, och dy, 2:do) med honom intett om någon bardberare löön acqorderat. 
3:tio) Berättar han m:r Jochim låfwat willia wara nögd med deth sluth som på tingett der om 
göras skulle. Och så wijda mäst:r Jochum icke tillstädes är att förhöras om åfwantalde excep-
tioner och bardberarelöhnens stegrande, så kan intett sluth dem emellan denna gången skee. 
 
11. Rustmestaren Anders Mårtensson Loo angaf att sin faar haar såldt een tridiedehl af sitt 
hemman i Helliebacken till sahl. kyrckioherden h:r Jöns Hemmingsson och skatten står ännu 
quar på gården, som består aff trij tunlandh. Begärandes att den som äghorne hafwer, må och 
skatten dragha. Klandrandes intett på sinn faders giorde kiöp. Huar emoth Måns Adamsson i 
Hanebacken opwiste een tingzdom af den 22 martij anno 1643, lydandes att Mårten Anders-
son i Hoormo haar såldt till sahl. pastoren h:r Jönss ett ödesgodtz, liggiandes uti Helliebacken 
för 60 r.d:r, och dy deth sigh och dee sina afhänt. Föregifwandes Månss Adamsson i 
Hanebacken, att rustmästaren intett kan bewijsa sig någonsin derföre skattat hafua, efftersom 
deth ödesgodtz war. Partterne kommo sin emillan så öfwereens, som dee in för rätten bekände 
och betygade, nämbligen att Månss Adamsson cederar och afstår een tridiedehl af ödes-
godzettz slått, så i lägdan som ängien aff den dehlen för denne tijden under Hanebacken 
brukas, till rustmästaren Anders Loo, att framgeent bruka och nyttia. Behållandes huardera sin 
förra skatt, och sålledes behåller länssman Nillss Hansson sin tilbytta andehl af bem:tt godz 
oqualt för sig och dee sine, i synnerheet [fol.231r] så längie dee sämias, elliest taghe hwar sitt 
igen. 
 
12. Hustru Britha Jönssdotter i Sanne anklagade Erich Tårgutson ib:m för det hanss häst 
förleden wåhr sin häst så illa bititt, att han der af störtatt. Brukandes till skiähl, att han blef 
antaghen till huussman af grannen Erich Nillsson, sig och dee andre grannarne owitterligen. 
Begiärandes att han må kunna obligeras hästen betahla. Rp. Erich Tårgutson föregaf sig ingen 
ordsaak der till wara, utan sin häst intingatt och släpt med sin wärdz sto[e]r i tächtan som 
skiedde förste gången dee uth på grässet kommo. Då änckians häst flögdt öfwer hagan till 
dem och hästarna altså kommo till att bijtas. Då Erichs mistade tuå framtänder och begifwit 
sig till skogz undan och måst sökia honom igen i skoghen.  
 Wärden Erich Nillsson tilstod sigh af wahrkunsamhet taga Goutsson in till huussrum och 
der till medh hade han lijtett arbetzfolck. Item afftalatt det hanss häst skulle föllia sina stodh, 
och enär dee uti tächtan första gången utsläptes, kom änckians häst springande öfuer giärdz-
gården till dee andra, och änckians drängh stodh der brede widh, deth wittnade och gamble 
länssman Joon Muhr. Kunnandes dee alla tilhopa hästarna icke ifrå huar andra skillia, utan till 
skogz, den eena hijth och den andra dijth med huar sina märar. Erich Nillsson berättade att 
änckians häst war een gångh mäst ferdigh, och att hennes dräng Anders i fult traff meed 
honom redh och förde heem furubarck och sedan till skogz släpt, och då haar sulman 
[svulnan?] medelst wätska och kiörtzell gått öfwer bandet på fothen der skadan war, huar af 
skadan sedan öchtes, huar till drängen eij skall kunna neka, och Joon Muhrs son Erich äfuen 



 

167 
 

sågh huru drengen med hästen redh, huar till änckian nekade och föregaf att Joon Muhr länte 
sigh [fol.231v] hästen att föra heem furun medh, som fuller skiedde een gångh förutan detta.  
 Mädan som drängen Anders Jonsson som hästen hanteratt haar, och lärer bäst wetta 
beskaffenheeten däraf icke tillstädes ähr; dy opskiuthes her medh till nästa ting.  
 
13. Jacob Andersson i Östnår och Anders Persson i Nächstadh försummat 1683 åårs allmänna 
wägabyggning. Dy plichte för tredsko huar sina tre marck och å näste sammankombst fulgöre 
arbetett. 
 
14. Corporal Oluf Olsson befries för böther i berörde måhl effter h:r gouverneurens resolution 
och fulgöre arbetett 1685. 
 
15. Hust. Sunnefva Olssdotter i Östnåhr försummat 1683 åårs wägabygningh. Dy plichte 3 
marker och fulgör arbetett. 
  
16. Leutnant Erich Planting dito befries för bötherne och fulgöre arbetett så för 1683 som 
1684. 
 
17. Feltskären mest:r Jochum för 1684, befries för böther och fulgöre arbetett 1685. 
 
18. Capitein Anders Harder och leutnant Johan Walstenius försummat wägabygningen 1683 
och 1684 sammaledes och fulgöra arbetett 1685. 
 
19. Capiten Anders Harder lagstämbd att swara Erich Siuhlsson i Bilsta för slagzmåhl och 
intett comparerat. Dy saker till tree marker. 
 
20. Item för ofärdige wägar och broar på heemwägharne af broofougden Roald Rasse och sig 
absenterat. Dy plichta med 3 marker.  [fol.232r]  
 
21. Jacob Kielsson i Böhle uti Bergz tinglag stämbd för arff af Essbiörn i Hofwermo och eij 
comparerat. Dy saker för stämbningz försittiande till 3 marker. 
 
22. Chrestier Mårtenson i Sanne stämbd Brita [lucka] dotter och hon eij comparerat. Dy 
plichta tree marker. 
 
23. Oluff Månsson i Fäste opbiuder andra gånghen Zachrisgården i Billstadh oklandratt. 
 
24. Sunwijss Persson i Hwattiom insinuerade sin fadhers Peder Essbiörnssons och sine 
syskons förlijkningh om arfwet, daterat den 3 novemb. anno 1683 af inneholdh, att Sunwijss 
afstått all sin tilfallande arff effter föräldrarne i Ofuansiö, både i löst och fast. Der emot står 
honom fritt att bårttestamentera all sin ägendomb oklandratt af dem alla nu och i alla tijder, 
huilcket af alla syskonen d. 12 maij detta ååret 1684 betyges wara å nyo ehrkäntt och 
stadfästatt. Där till med hafua hans hustrus närmaste slächt och arfwa der till samtycht, 
medelst den förnöijningh han dhem derföre gifwit, som skrifften af d. 7 decembris 1683 aff 
Peer Nillsson i Dillne, Elof Olsson och Gunmund Persson i Häggen gifuen, uthwijser. Uti 
huilckett anseende Sunwijss hafuer antagit sin hustrus systerson Oluf Ersson, sig och sin 
hustru att skiötha till dödedaghar, efftersom dee barnlösse äre, och där emoth niuta och 
behålla all deras ägendomb i löst och fast, doch förståendes om han sin lofuen med sohnlig 
lydno och tienst wähl och rätteligen här effter som her till håller, och går tilhanda, som testa-
mentzskrifften med troowärdige wittnesmän af den 5 decembris 1683 innehåller och uth-
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wijsar. Warandes altså intett mangell där uti mehra [fol.232v] änn att Elofz broder [lucka] 
Olufsson icke tilstädes är utan i Norie, och sitt samtyckio der till dy intett gifwit. Och 
ehuruwähl owist är, om han i lifwet är, huar till kommer att Sunwijss hustru icke af sitt fasta 
arff är utlöst, utan cederat i detta anseende. Så differeres lijkwähl hermedh till nästa tingh som 
nogast wndersökia om Sunwijss hustru i löössöhren något ärfft. 
 
25. Gumund Pädersson i Haara incaminerade ett lagbudit och lagståndit kiöpebreef på Peder 
Jonssons hemman i Häggen. Warandes sidsta opbudet d. 11 maij 1682, och Peders syster 
Agnäs på sidst håldne wåhrtingh och nu prætenderar allenast något som skall restera på des 
uthlössning af Peder. Och så wijda tijo daler s.m:t äre insatte i Owijkz kyrckia och hon eij så 
många böör, så clarere hon medh broderen om qvanto och der af niute sin betahlning, och 
därföre bewillies Nillss Gunmundsson doom- och fastebreff. 

 
 
 
Extraordinarie ting 8 januari 1685  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:11, fol 2r. ÖLA 
 
Anno 1685 den 8 januarij höltz extraordinarie tingh i Owijken, närwarande befallningzman 
wälb:d Jonas Wargh och nämbden. 
 Joon Olsson i Swenssåssen, Swen Persson i Häggen, 
 Peder Olsson i Backen, Oluff Jonson i Älfwen, 
 Anders Nillsson i Giähle, Peder Nilsson i Österåssen, 
 Peder Olsson i Östnår, Anders Jonsson i Backen, 
 Erich Andersson i Miähla, Mattz Hansson i Wijken 
 Peder Olsson i Näckstad  
 
Till underdånigt föllie aff höglofl. Kongl. Swea hoffrättz resolution de dato Stockholm den 28 
novembris 1684, tilfrågades för detta feltwäbelen Lucas Linbohm, om han effter notification 
genom länssman Nillss Hansson haar skaffat edzgärdzmän sigh lagligen att wäria ifrå 
berychtatt horerie med soldathen Adam Adamssons Groth hustru, Karin Mattzdotter Graan, 
huar till han swarade, det länssman honom deth wetta låtitt men kan inga lagzmänn skaffa, 
både för deth han så gått som främmande på ortten ähr, och icke längre än sedan a:o 1674 
under regementett warit, och till äfwentyrs många finnas som hans ruin sökia. Begärandes att 
den som honom det rychtett påbyrdat må deth bewijsa, eller plichta derföre.  
 Karin Mattzdotter Graan sägher sigh och een främlingh wara och inga edzgierdzmän 
kunna skaffa. 
 Till underdånigst föllie af höglofl. Kongl. hoffrättens resolution aff den 28 novembris 
1684 oplästes högbemelte resolution för Lucas Linbohm och hustru Karin Graan, att der 
ingendera gitter wäriomåhlseedh göra, så skall Lucas effter Kongl. Maij:ttz resolution den 12 
julij 1684 föras till Marstrand, och Karin Graan bötar etthundrade sextijo dal. kopp.myntt. 
Orckar hon eij botum, slijta rijss wedh tingzstufwudörren. Och så wijda ingendera wäriomåhls 
eeden kan præstera, så äre dee till ofwanbemelte straff faldne. 
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Ting 15 och 16 maj 1685 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol 44r – 49r. ÖLA 
 
Anno 1685 den 15 och 16 maij höltz laga tingh medh allmogen aff Owijkens tinglagh, weder-
warande i befallningzmans ställe häradzskrifwaren wäl:te Carll Wargh och nämbden. 
 Joon Olsson i Swenssåssen, Erich Anderson i Miäla, 
 Anders Nillsson i Giähle, Elias Jonsson i Winälfwen, 
 Mattz Hansson i Wijken, Nillss Persson i Hackåssen, 
 Jöran Persson i Kiöfra  Peder Nillsson i Österåhssen, 
 Anders Jonsson i Wästbacken,  Peder Olsson i Nächstadh 
 Siuhl Pedersson i Hällne, Chrestopher Ersson i Fäste. 
 
1. Dato aflade Siuhl Persson och Chrestopher Erichsson sin nämbdemans eedh å book. 
 
2. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr nämbde placater.  
 
3. Dragon Larss Gabrielsson Hwass ifrå Östergiöthland och Tingsta sochn skuldgafz hafwa 
aflatt oächta barn med kånan Kerstin Nillssdotter i Åsan, huilcka tilstå gärningen, och barnet 
föddes kindersmässtijden förleden och än läfwer. Kånan haar hafft tilförne oächt barn medh 
soldathen Oluff Ifwarsson som war ogifft. Altså plichtar han effter praxin med sina tree m:r 
och [fol.44v] straffet effter Kongl. resolution fördubblas för henne och blifwer fyrattijo marker. 
 
4. Befallningzmans Daniel Bertillsons sterbhuus fullmächtige, häradtzskrifwaren Carll 
Wargh fodrade aff Peder Olsson i Östnår effter des obligation den 18 februarij 1682 siu 
richzdal. 2 ortt 8 skill., huaremoth några creatur är uthwärderade, och han låfwat till där på 
fölliande tingh betala, heller wärderade boskap ifrå sig lefrera, huilcken skrifft Peder Olsson 
tilstår, men beklagar sig skola å Hackåhs och Nääs sochnars wägnar, som då ett tinglag war, 
ett slachtnööt till befallningzman betahla, deth han och giordt, men aff tinglaget intett sitt 
nöije derföre fått. Item att han intett niutitt rätt betahlning för twå wåghar säij som 1667 
lefrertes. Dy öfwersågz Daniel Bertilsons book och befans att bemelte twå wåghar waritt 
påförde för 1 r.d:r 2 ortt och 16 skill. och sedan raderat och allenast uthförtt föt tree ortt. 
Summa credit i booken är 19 r.d:r een ortt och böör wara 20 r.d:r 1 ortt. 
 Ehuruwäll Peder Olufsson hafwer obligerat sigh den 12 februarij 1682 wara skyldig till 
befallningzmans Daniel Bertillsons sterbhuus 7 r.d:r 2 ortt 8 skilling som är 11 d:r 12 öre 
silfwermynt, så finns lijkawäll aff befallningzmans book att dess summa credit är 19 r.d:r 1 
ortt och bör wara 20 r.d:r 1 ortt. Altså böör först aff besagde summa debet kårtas 1 d:r 16 öre 
s.m:t. Sammaledes finns och att twå wåghar säij äre allenast berächnade för tree ortt, der dee 
dåch af boken synas waritt uthförda för 1 r.d:r 2 ortt och 16 skilling, som nämbden pröfwar 
marckgången den tijden warit, och altså finner skiäligt att låta Peder Olsson åthskillnaden 
niuta, som ähr 1 d:r 12 öre s.m:t. blifwandes dy 2 d:r 28 öre s.m:t som decourterade warda af 
ofwanbemelte 11 d:r 12 öre, och blif:r fördenskuld Peder Olufsson skyldig åtta dal. 16 öre 
silf:rm:tt dem han måste utan oppehåld betahla, och söke han sin förmente prætension på 
slachtnötett aff Nääs och Hackås sochnar som han bäst kan.   [fol.45r]  
 
5. Dragonänckia hustro Brita Mårtensdotter angafs söndagen för påsk sidstleden hafwa sålt 
ööl till dragon Erich Lijten och Anders Kijhlström och Oluff Linbergh, som strax gick där ifrå 
och betyges i rättan tijdh kommit till kyrckian, huar aff Erich luppit galen med een knijf på 
kyrckwallen. Rp. Att hon om morgonen lät fåå dem ett stoop eller tuu till törstdryck och 
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meera intet. Erich bekänner sig köpa een kanna, och Kijhlström sägher sig köpa twå kannor. 
Der till hustru Brijta beiakade.  
 Rustmästaren Anders Mårtensson, som boor i samma gårdh berättade deth dragonerne 
kommo dijt om morgonen den tijden första gången ringdes, och enär tijdh war till kyrckian 
gå, hade han dem uth där ifrå. Kunnandes see dem wara något druckne, men om dee gingo in 
sedan weet han intet effter som han war opasslig och förmådde icke gå till kyrckian. Dragon 
Johan Turingh beklagade sigh af honom Erich Lijten blifwa öfwerfallen widh deth folckett 
kom uhr kyrkckian. Då han kom först gåendes och i sochnstufwan sade sig willia honom slå, 
och denne sig uhrsächtatt. Strax der på begynte han skuffas och stötas medh Erich Biässe, och 
kom så in på Johan Turing, som stötte honom ifrå sigh. Då han optogh een knijff och slogh 
twå gånger som eij träffade, och Johan gick sin wägh. Erich bekänner sigh komma till 
kyrckian wid deth folckett kom uth, och gudztiensten ändat war, och så giortt som Johan 
berättat, och sedan gått till sitt quarter i Häggen, föregifwandes sigh intet ondt hafwa till 
Biässen eller Johan, utan enär han blef af Johan skuffat, i fyllerie tagit uth sin knijff. Erich 
Biässe berättade sig willia låta Erich Lijten läggia sig på bäncken emädan som han drucken 
war. Det han intett wille, utan wid deth samma kom in på Johan Turingh och han skuffade 
honom ifrå sigh. Då Lijten togh opp sin knijff och slogh effter Johan, och meera wiste han 
intett. Kijhlström bekänner sig druckitt under predijkan och lagt sig enär Lijten gick bårtt. 
 Alldenstundh hustru Britha Mårthensdotter hafwer såltt öhl under predijkan om een sön-
dagh och sålledes öfwerträdt [fol.45v] den 9:de puncten i sabbatsordningen, dy saakfälles hon 
derföre effter samma punct till fyrattijo marker straff, och dragonerne Erich Lijten och Anders 
Kijhlström som hoos henne under gudztienstens förrättande kiöpt ööl, och däraf sig fylt borde 
plichta med huar sina femb marker. Och emädan som dee inga äga, plichte huartera med 
hächtelsse i åtta dagar lijkmätigt den 16 art. i Sabbattzordningen. Men Erich Lijten som wid 
gudztienstens ändande i sochnstufwan dragit uth sin knijf och slagit effter dragon Johan 
Turingh, som intet träffade och icke af långo wrächt, utan af brådom skilldnad kommit, så 
saakfälles han derföre i anledningh af 13:de cap. Eedzörebalcken L.L. till sina nijo marker. 
 
6. Fureren Jonas Friman tilspordes om han effter fästatt lagh å höstetinget will och kan til-
lijka med sine lagmän frijkalla sigh ifrå lägersmåhlet med Ingeborg Pedersdotter i Task-
backen. Rp. Att han inga lagzmän kan sigh i deth måhlet skaffa. Gifwandes der iempte wid 
handen, att kånan Ingeborg sagt för dragon Engelbrächt Norman sig bedit Friman på wägen 
een gång sig häfda och deth icke nekatt. Dy framkallades Nohrman som berättade henne så 
för sig sagt, men kånan nekar aldeles der till och påstår med ingen annan beblandelsse hafft än 
med Friman. Ingen war tilstädes som deras samtahl hördt. 
 Så wijda fureren Jonas \Friman/ intett kan effter fästatt lagh wäriomåhlseedh för kånan 
Ingeborg Pedersdotters häfdande åstadkomma, och han tilförne för lönskelägher dömbder är. 
Altså i krafft aff 34 capitlett Tingmåhla balcken är han fälder till sakena och effter Kongl. 
resolution a:o 1659 fördubblas straffet och blifwer åttatijo marker och Ingeborgh effter praxin 
plichtar med sina 20 marker.  
 
7. Chrestopher Ersson i Fäste kärade till hustro Britha Jönssdotter i Sanna, och fodrade af 
henne fyra dal. 16 öre s.m:t, som hennes man Chrestopher Swänsson i Sanne utlåfwat [fol.46r] 
betahla för ett stodh som han ihähl körtt, som sochnskrifwarenn Nillss Andersson och Daniel 
Månsson i Wijnälfwen åhörtt och bewittnat. Hwaremoth exciperades och inwändes, att ett 
ynckeligit uthswältadt stoo och ett myckett lijtett föhl kom till Sanna och ingen wiste i 
förstone huem deth egte, och sedan spordes Erich Olsson i Fäste deth äga, som gaf låf att köra 
der med i träde då det störtte. Pehr Mårtson i Funnäs betygade stodet wara älländigt och 
aldeles uthswältatt och des föhl ganska litett. Anders Nillsson i Giärde berättade att med 
stodet kördes trädet een natt och då störtte deth. Kunnandes intett märckia deth annat fehl 
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hafwa änn aff hunger uthmattat. Inwändandes hustro Britha sin man wara dödh och actoris 
fader medh och att hon hörde dem aldrig der om tahla, och des utan haar hennes man hafft 
några små fordringar af hans fader i Fäste som upwijstes, huar om bägge gubbarnna wore wäll 
förlichte, och hade Chrestopher welat någott fodra, så skulle han deth förr giortt och icke nu, 
sedan hon haar måst förlijka och ställa sin mans arfwingar tilfredz. 
 Emädan som hustro Britha Jönsdotter i Sanna nekar sig wetta aff någon förlijkningh e-
mellan sin man Chrestopher Swänsson och Erich i Fäste om stoett och dee bäggie äre döde, 
och actoris wittnen intett tilstädes äre. Altså opskiutes saken till nästa tingh, då hustro Britha 
kan och uthföra sin prætension emoth Erich Olssons arfwingar i Fäste som hon bäst gitter. 
 
8. Aff kyrckiowärderne Elias Jönsson i Älfwen och Erich Jönson i Håff fodrades på 1678 
åhrs kyrckiotijonde aff Myskie sochn twå tunnor 2 fierdingar 2 kannor korn, huaremoth 
oppwijstes proviantmästarens Peder Niures skrifwares Erich Fiskz assignation af den 7 april 
1677 på een tunna 52 kannor spannemåhl till een wnder officerare (huars nampn intett 
nembnes), huilcket furieren Peder Olsson i Myskie den 11 dito qvitterat. Anno 1678 d. 30 
octobris [fol.46v] på Owijkens laga tingh är resolverat att Pähr Olsson söker profwiantt-
nästaren om han Fiskens zedell acceptera will. Huar och icke blifwer fureren kyrckio-
wärdernes man. Anno 1681 den 31 maij hafwer befallningzman Jonas Flodin befalt länss- och 
tolfmän exequera spannemåhl hoos fureren som på så lång tijdh intett söcht profwiant-
mästaren der om. Åtskilnan som är tree fierdingar 6 kannor ehrkänna kyrkckiowärderne sig 
wara skyldige och willia in natura till kyrckian lefwerera, efftersom kyrckians tertial där uti 
år. 1676 åhrs kyrckrechning opwijstes, huaruti finns kyrckian wara till tertial påförtt tolff 
tunnor femb fierdingar 2 17/30 kannor á 3 d:r s.m:t – 38 dal:, och effter pastoris angifwande 
skall kyrckian niutitt deth till magazijn kornn, nämbl. nijo tunnor twå fierdingar. Häradz-
skrifwaren Carll Wargh som der uti fullmächtig är, begärte dilation till näste tingh att con-
ferera der om medh Nillss Jönsson Blanck, huar med rätten sisterade. 
 
9. Oluff Jöransson i Giärde beswärade sigh öfwer gewaldigern Raal Erichsson i Sanne, i 
deth hans dräng haar borttfördt femb eller sex lass wedh aff furulöper, huar till Rahl icke 
nekar, doch sig owettandes, men så wijda deth är på Sanne skogen will han deth förswara, 
beropandes sigh på een hållen syhn den 10 och 11 aug. 1680, som förmäler någre skillie-
märcken emellan Giärde och Sanna, men intett kommen till någhot sluth. Chrestier Mårthens-
son, en gammall man i Sanne som huussman är, betyger att orthen där furulöporne eller 
weden tagen är, hörer Sanna och icke Giärde till. Een domb den 24 maij 1680 förmåhr, att 
Sanna byäghor skola effter 4:de capitlett Byggningab. L.L. till jembföres delas, men icke 
nämbnes Gärdes äghor. Raall Ersson berättar sigh igenfunnit råstehnar upp i skoghen som 
skohla wijssa iust [fol.47r] in på dee specificerade märckien uti 1680 åhrs syhnebreeff, begiä-
randes att gode män kunde förordnas dijth dem att besee, huar medh Giälesman war nögd, och 
dy effter deth 26 capitlett Byggningabalcken L.L. blifwer ägandesyhn dijt förordnatt.  
 Sanne kieste [utvalde]: Nillss i Hackåssen, Jöran Persson i Kiöfra och Mattz i Wijken. 
Giähleman kieste: Joon i Swänssåssen, Erich i Miäla och Siuhl i Hällne. I medler tijdh 
ophörer twisten om wedhen. 
 
10. Anders Jönsson i Sölfwerbacken angaff Nillss Nillsson ib:m undan cronhemmanet som 
han åboor, innehafwa ett ängh som kallas Siöänget, begiärandes deth under gambla bohlstahn. 
Rp. Att deth intett kan bewijssas där under legatt heller när deth där ifrå kommit. Ty i dennas 
faders och faarfaders tijdh ähr deth intett skiedt. Anders beropade sigh på hustro Brita 
Jonsdotter som på hemmanett förr suttit och därom wettskap skall hafwa, huilcken berättade 
effter sin faders tahl, att Siööänget sattes i pantt stoor oårett (1601) för siu richzdal. och sin 
man Anders Olsson welat deth inlössa, huaremoth Nillss aldeles exciperade och föregaf deth 
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aldrig wara skiett, utan aff hustro Brita opdichtatt och utspridt. Hon hafwer intett mehra säija 
der uti änn som annoterat är. 
 Såssom Anders Jönsson intett kan fulleligen bewijssa deth Siöängiet under des antagne 
cronogårdh lydt och legatt hafuer, och Nillss Nillssons föräldrar och han een lång tijdh der af 
sutitt i possession. Altså kan rätten intett mindre giöra än conservera och bijbehålla honom 
widh samma ängie, så länghie Anders Jonsson med giltige skiähl icke kan wijssa det under 
cronhemmanett utom whrminnes tijdh lydt hafwer.  
 
11. Anders Jönsson klandrade och på ett ängh som Jönss Persson i Ångron undan cron-
hemman skall hafwa. Rp. Att hans förmän deth hafft, och ingen lärer wetta huru der medh 
[fol.47v] är beskaffatt, och att deth på tinget för tijo eller tolff åår sedan waritt och kunde intett 
åtherwinnas. Hustro Britta Jonssdotter bekänner deth så wara, och att dommen lydde, att des 
rätt war förtegatt. Huarföre kan saken eij wijdare handteras förr än tingzrättens sluth der öfwer 
kan blifwa kunnigh.  
 
12. Sammalledes öfwer Swen Persson i Lanssom för ett äng som bägge gårdarne skola bytt 
och actoris skall wara aff ringare wärde. Rp. Att han är nyss dijth giffter, och weeth intett der 
aff, om något bythe wore giortt, så måtte deth i hans hustrus faarfaders tijdh wara skiedt. 
Hustro Britha berättar deth skee den tijden landett låg under danske cronan, warandes inga 
breef der om kunnighe, och hwarteras ängh är belägit in för hwarteras gårdh, som præsumeres 
waritt ordsaken till bytett. Swän säger sigh hörtt att bytett skall wara giordt, och sin myhra 
intett bättre än Anders Jönssons, förutan huad som aff råskogh oprödt och brukatt kan wara, 
efftersom beggie byarna oskifftat skogh tilsammans ägha, och nu föregifwes ingen duglig ryd-
skogh der finnas.  
 Alldenstundh befinnes att Sven Pedersson i Lansom medelst giort bythe i hans förmäns 
tijdh hafwer aff cronhemmanett i Sölfwerbacken ett ängh, och det ett af hans, huilckett effter 
Kongl. Maij:ttz jordeplacat ophäfwes, att war går till sitt, doch att ingendera får tillägna sigh 
mehra, än bytett kan pröfwas wara giort, och om nywärckan och intet af oskiffte skogh 
lämbnas under gode mäns skiärskådande och uthförande å nästa tingh. 
 
13. Erick Olsson i Sijde föredrogh hurusom Jonas Muhr undan sitt hemman ett ängh i pantt 
hafwa, begiärandes deth till hemmanet igen. Rp. Att han haar löst till gården a:o 1666 tuenne 
små myhrängen för fyra richzdal:r och twå tunnor korn [fol.48r] och sedan ett dito för een 
richzdaler, och några åhr swarade för gårdzens uthlagor, medh deth afftahl, att han ängiorne 
skulle behålla till dess han skulle få sina penningar, och läth honom lijka wäll bruka deth 
eena. För sex åhr sedan inlöste han ett med een tunna korn, warandes än ett ifrå gården för 
fyra r.d:r och een tunna korn. Actor föregifwer att ängiet är skoghwuxit blifwit under den 
tijden deth waritt bårta, och wäll tilförne betalt sigh. 
 Till underdånigt föllie aff Kongl. Maij:ttz placater a:o 1673 och 1677 om skattskyldigh 
jordz dehlningh lägges g:le länssmans Joon Muhrs hafde panttänge undan Erich Olssons hem-
man i Sijde til rätta bohlstad igen utan lössn. 
 
14. Oluff Olsson i Guxåssen kärade till Peder Essbiörsson i Sijde om Dörså fäbodar, som 
undan Guxåssen äre bytte till Peder emot des boowall som kallas Dilleboder, begärandes 
Dörsåboder under förra bohlstad. Rp. Att han har bytt den 31 julij 1669 med Halfwar 
Pedersson, och gifwit fem ortt emillan, och att Dörsåboderne intet aff ålder legat under 
Guxåssen. Där emot oppwistes afradzbooken de anno 1666, som tillägnar Halfwar med sine 
lagzmän Dörsåboderne. Peder prætenderade på sin giorde melioration. Oluff föregaf sigh 
antagit cronhemmanett i Guxåssen och intett kunnat altt förbättra. 
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 Så wijda Dörsåboderne höra Guxåssen till effter oprättat afradzbook a:o 1666 och Peder 
Essbiörsson i Sijde a:o 1669 dem sig tilbytt emot Dillewallen. Altså effter Kongl. Maij:ttz 
jordeplacater lägges huardera under sitt förre bohlstad ighen uthan wedergällning, emädan 
som sådane bythen äre emoth Sweriges lagh och Kongl. statuter giorde. 
 
15. Furieren Jonas Frijman påminte om sin anhängige saak [fol.48v] emoth hustro Anna i 
Kienderåssen för deth hon skall honom beskylt hafwa wåldtagitt ett quinfolck under ressan till 
Karinsmässa 1683, och hon beropat sigh på flickan Karin Kiehlsdotter ib:m, huilcken tilstår 
sig deth sagdt effter gåssen Peder Månssons tahl ib:m, som och tillstår sina ordh, och beropar 
sigh på pijgan Kerstin Mårtssdotter i Långswedh, som då tiente hoos leuttnant Valentin 
Wirck, och är een godh mijhl här ifrån, och kan intett effterskickas widh slutett aff tinget och 
tillstundande söndagh. Dy måste man dermedh denne gången stadna. 
 
16. Jönss Swänsson i Hällne kärade till Joon Muhr för ett afradzfiskie, Öfwer Grucken be-
nembd, som Muhren under Skåttgården och Bengt i Båhlåssen sigh tillpachtatt, och Jon sin 
andehl till Sunwijss i Huattiom oppdragit, anhållandes att samma afradzfiskie må icke dragas 
ifrå Skåttgården dijth deth lagdt ähr. Rp. At han intett behöfde fiskiett under Skåttgården, och 
dy opläth han Sunwijs sin båth och rättigheet och öfwergaf där å bekombne breef daterat den 
26 october a:o 1674.  
 Såsom Öfwergrucke affradzfiskie är under för detta Joon Muhrs hemman i Skåttgården, 
och Bengtz i Båhlåssen för en wiss åhrlig taxa lagt, som der å uthgifne breef den 26 octobris 
1674 med mera förmåhr och uthwijser. Altså föllier afradzfiskijet bemelte gårdar, så länge dee 
förmå uthfästade taxa göra och betahla, och Sunwijs träde der ifrån, och söke sin fångzman 
som han bäst kan. 
 
17. Capiten Anders Harder lagstämbd aff Erich Siuhlsson i Billsta för slagzmåhl andra 
gången och intett comparerat. Dy för stämbningz försittiande saker till tree marker. 
 
18. Capiten Anders Harder sammaledes för een lappmudd af sahl. Daniel Olsson och sig icke 
instältt. Dy saker till sina 3 marker. [fol.49r]  
 
19. Jönss Kiehlsson i Bööle lagstämbdt aff Essbiörn Olsson i Hofwermoo för någon syth-
ningzlöön, och beggie olåfwandes första tingzdagen gått bårtt. Dy till huar sina 3 marker. 
 
20. Till Anders Jöranssons omyndige twenne barns, med senare hustrun, förmyndare, för-
ordnades Oluff Carllsson i Långswedh, som åligger göra sig kunnigh om Anders senare 
hustrus Karinn Olsdåtters hafwer i gården Lanssom inlagt några penningar och befordra till 
richtigheet. 
 
21. Oluff Månsson i Fäste opbödh tredie gången Zachrisgården i Billstadh oklandratt. 
 
22. Comminister h:r Elias Oldbergh opbiuder andra gången Chrestopher Skåttes hemman i 
Hallom, som köpebreffwett de anno 1682 uthwijsser. 
 
23. Mårten Mårttsson insinuerade ett lagbudit och lagståndit gårdeköp på Wästnårhemmanett, 
kiöpt aff Larss Erichsson i Nambn den 21 martij 1682 för 90 d:r s.m:t, och sidsta opbudet är 
skett oklandratt den 19 maij 1683. Altså förlängst lagstånditt, och dy bewillies der å laga 
fångbreff. 
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24. Siuhl Pedersson i Kiöfra incaminerade een lagbuden och laghstånden köpeskrifft på ett 
hemman i Hällne aff twå tunland för 127 d:r 16 öre s.m:t, inlöst aff Erich Andersson i Miähla 
och Peder Olsson i Funäs på sina hustrurs wägnar d. 13 maij 1683, och sidsta opbudet 
oklandratt skiedde den 18 april 1684, och dy allareda lagståndit, och derföre bewilliades lagha 
fångzbreef derå. 

 
 
 
Ting 7 och 8 oktober 1685  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol 73v-78r. ÖLA 
 
Anno 1685 d. 7 och 8 october hölltz laga tingh med allmogen aff Owijkens tinglagh, närwa-
rande befallningzman wälbet:de Jonas Wargh och nämbden. 
 Joon Olsson i Swänssåhssen,  Erich Andersson i Miäla, 
 Anders Nillsson i Giäle,  Mattz Hansson i Wijken, 
 Nillss Persson i Hackåssen,  Peder Nillsson i Österåssen, 
 Anders Jonsson i Wästbacken, Peder Olsson i Näckstadh 
 Chrestopher Ersson i Fäste, Elias Jonsson i Älfuen. 
 Jöran Pedersson i Kiöfra, 
 
1. Dato oplästes barnamordzplacatet och mehra som specificerat är. 
 
2. Oluff Olsson i Gogzåssen kärade till dragon Ifvar Hööld och Anders Mälckersson för deth 
dee stuhlit aff sigh tredie dagh pingest, femb alnar grått wallmar á 5 öre och een quinfolckz-
myssa af plyss för twå dal. och een sölfuer ringh för 1 d:r 4 öre s.m:t, huilcka tilstå och 
bekänna stölden, och hafwer Oluff fått igen wallmarett och myssan, och ringen låfwa dee 
igenskaffa. Stölden är 4 d:r s.m:t. Dy dömmes dee effter Kongl. Maij:ttz Straffordningh att 
bööta tree gånger så myckett, som är nembl. tolff dal. silfwermyntt, och skaffa ringen tilbaka. 
 
3. Erich Jöransson i Håff angaf sin hustru Karin Olsdåtter förledne sommars på corporal 
Oluf Olssons gårdh i Billstadh igenkäntt ett lakan och ett örngåtzwahr, som hon någon tijdh 
före hade mistatt, och dy deth tagit och satt till rätta, berättandes att på lakanett war bredhfåll 
och håhlsöm, som nu är mindre giord utan håhlsöm, och skall den sömmen wäll synas nyare 
och mindre nött än nedra fållen. Erich Jöransons nambn säijes där och stått inwid fållen, men 
nu intett, och att annan knyttningh på örnegåtzwahrett är satt. Oluff Olssons hustru Karin 
Larssdotter nekar alldeles der till, föregifwandes sigh samma lakan och örnegåtzwahr ifrå 
Nårie med sig hafft, och af samma [fol.74r] slagh een förklädzlinningh, som eij synas olijkt, 
beklagandes att Erichz hustro sigh för tyf skält eller aff någon tyf kiöpt. Deth hon tilstår sigh 
sagt, emädan som hon sitt stullna godz i hennes gård funnit. Nämbden besåg först lakanett och 
kunde wäll skönia att den öfra follen war nyare sömmadt än den andra. Ty een annan haar 
sydt den eena än den andra. Den öfre follen är icke kaflatt eller manglatt sedan han sömat war. 
 Olufz hustru föregifwer att een, alt een gångh deth sömmat. Ett behållit armkläde iäm-
fördes medh deth mistade örnegåtzwahr och pröfwades wara af samma slagh och artt. Nyare 
söm är och kring om knyttningen än sielfwa fållen på wahrett. Hanss Hanssons änckia, hust. 
Agnäs i Lägden förmenes hafwa om lakanet kundskap, emädan corporalens hustru till hennes 
manss begrafning deth länt, som förhördes och deth besågh, men kunde intett wetta något där 
om säija, emädan som hon war både siuk och sorgsse och ingen acht gaf der på, och corpo-
ralens hustru sielf deth dijt och dädan baar. 
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 Så wijda ny fåll på öfre ändan aff lakanet är, och annan söm än på den andre, som icke 
heller warit kaflat eller manglat sedan det sömat war, och äfwen ny söm är på örnegåtzwaret, 
huar widh knyttningen är fästatt, der till medh är ett Erich Jöransons armkläde befunnit wara 
aff samma lärfft som deth twistighe örngåtzwaret, huilcket alt hålles för halfft skiähl och 
bewijss, och dy kommer swaranden till att gå lagh, och derföre måsta hustru Karin Larssdotter 
sielf triedie å nästa tingh där ifrå sig befrija. 
 
4. Pehr Olsson i Näckstadh angafz hafwa fått een älgh förleden wåhr, huaröfwer han sigh 
sålledes förklarade, att han kom ifrå fäboderne i wårasse tillijka medh sin granne Oluff Måns-
son ib:m, och på stranden pass een mijhl bårt blifwit warsse ett aas eller oprutitt diur liggia 
wid stranden, som war een dödh och af wildiur opätin älga, och det lilla som qwart war flådde 
dee som nu är besedt och finns aff intett wärde, och synes att odiur deth förderfwat, och ingen 
lijknelsse att deth aff menniskiohänder är fält. Dy blifwer dee derföre otilltalte. [fol.74v]  
 
5. Emellan capiten Anders Harder i Billstadh och Oluff Olsson ib:m, angående ett stycke ny 
restningh nordan till som dee twista om, blef effter något sambtahl slutitt, att gode män skole 
dem emellan rätta, tree å huarderas wägnar, så att huar effter proportion så utom som innom 
må sitt niutha. 
 
6. Länssman Swen Hercules beswärade sigh öfwer munsterskrifwaren Larss Ristelius för 
deth han sigh förleden 7 augusti hemma i quarterett öfwerfallit medh hugg och slagh, och der 
till medh kallat sig tyf, och andra smäde- och ährrörlige ordh, huar till han alligerer dragons 
Casten Bastenssons Plogz och Jöran Erssons Bergz attest aff berörde dato: lydandes, att 
Ristelius, länssman med hugg och slag öfwerfallit och skält för tyff och ingen ährlig karll, och 
att han tiente fanen och icke Konungen. Item att han skulle göra honom kall i mund, enär han 
skulle komma till kyrkckian, med många otahlige skältzordh. Dagen effter kommer Ristelius 
tijt igen och begärer wänskap, och länssman swaratt sigh icke kunna nederläggia cronones 
saak. Då Ristelius sagt, att fanen skulle taga honom, hotandes sig willia honom bastionera om 
han skulle draga honom inför rätta, och dy måtte länssman fly ifrå honom i een annan stufwa, 
som föraren Nillss Lundbergh den 8 augusti attesterer sig sedt och hördt, hwar emoth 
Ristelius exciperade och föregaf sigh det eij giordt hafwa, och förmodar att påberopade witt-
nen lära sanningen bekänna, och att han troor dem utan wittnesedh derutinnan.  
 Länssman erkände Casten utan edgångh, men Bärgen intett. Dy aflade han sin wittnesedh 
och bekände, att länssman, Ristelius, Casten och Bärgen spelte kortth och länssman och 
Ristelius blefwo oensse om een slant. Då länssman skööt bordet in på honom och Ristelius 
gaf honom een örfijhl, och så kommo dee ihoop att håå[r]dragas och denne skilde dem åth. Då 
länssman gick uth och Ristelius lade sigh och kom sedan in med ett wedträd, och wille honom 
slå. Det Bärgen hindrade, och dy begynte dee bruka mund, och Ristelius kallade länssman 
fitta. Mehra sade han sigh eij minnas efftersom han war drucken och dee äfwen så. [fol.75r] 
 Castens relation, att bemelte personer spelade kort, och mädan han war ute, hafwer länss-
man och Ristelius slagitz, då Ristelius lagt sigh på bäncken och länssman gick uth, och kom-
mande in hade han ett litett wedträd och sade, får iag icke wara till fredz, så skall iag her 
medh mig wäria, och satte sigh på bäncken. Då Ristelius brukade mund och sade att han intet 
tienar kongen utan fanen, och sade att länssman är tyf och skälm. Sedan begärte han förlijk-
ningh, säijandes, om länssman deth icke gör, så skulle han bastionera honom, huarest han 
råkade honom, om det änskönt wore på kyrckwägen. Mera wiste han intett berätta. Förare 
Nillss Lundberg som ett wittne är, är icke tilstädes. Dy opskiutes saken till nästa tingh. 
 
7. Johan Olsson i Botåssen angafs förledne wåhr hafwa drifwit till Röros i Norie fyra st. 
köör, och dem där såldt. Rp. Att han af sin boskap nödgads deth göra, både för wthlagz-
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penningar, som sitt hemmans lössn. Oluff Olsson i Hwattiom sammalledes för åtta st. köör. 
Rp. Att han ägde sielf femb st. och tree stycken fick han af andra för sädeskorn. Peder Olsson 
i Backen för femb stycken dito. Rp. Att han dem på 1681 åårs marcknad utbudit och ingen 
köpman fick, och dy måst för wthlagzpenningar dem bortdrifwa. Omsider sade han sigh twå 
stycken till marcknad hafft, som betygades sant wara. Dee hafwa huarcken angifwit sigh hoos 
befallningzman eller capiten Ruthenkranttz. 
 Emädan som Johan Olsson i Bothåssen, Oluf Olsson i Huattiom och Peder Olsson i 
Backen hafwa förleden wåår uthdrifwit och sålt booskap i Röroos utan låf och tilstånd, som 
sträfwar emoth åthskillige Kongl. förordningar och förbudh. Altså saakfälles huardera till 
fyrattijo marker för förbudet.  Konungens eensaak. 
 
8. Hustro Elsa Andersdotter i Kårgierd kärade till Oluff Carllsson i Funnäs för ett ungdt 
stoo, som han förleden wåhr läntt att bruka een gångh till kiälz och sedan intett mera bruka, 
utan wårda heela sommaren, och nu är deth uthmaghratt, huar till han swarade, att han länte 
stoett till kiälss och [fol.75v] att köra up ett litet träde. Till kiähls war han, men blef aff hennes 
drängh Oluff Persson förbuden köra trädet, och han togh hästen aff sigh och antwardade till 
Peder Olsson i Funäs, huilcka intett äre tilstädes att förhöras. (Stoet är något magert och har 
swall). Dy kan saken intett sluthas. 
 
9. Hustro Ingeborgh Erichzdotter i Tossåssen angaf sin sahl. man Joon Olsson i Kiöfra 
hafwa uthlöst tree sina faarsystrar á siu r.d:r uti Kiöfrahemmannet, som bewisses wara skiedt 
aff kiöpebrefwet, daterat Owijken den 1 maij anno 1661, deth underlaghman Pähr Classon 
med hand och segell verificerat hafwer, aff innehold, att Märitt fått siu rickzdal. Hellgia 7 ¾ 
r.d:r och Brijta siu richzdaler som richtigt lefwererade äre, och enär Kiöfra hemmanet såldes, 
war brefwet bårta och henne okunnigt, och dy bekom hennes barn allenast sin arfzpartt aff 
penningarna, men intet niutitt till goda sin faders inlössningh, begärandes dem få niutha, 
huaremoth inwändes och förmentes aff mågen Erich Mårthenson, att Joon Olsson togh 
bemelte penningar aff oskiffte boo och fahrsystrarna uthlöste som Joonss broder Oluff sagt 
och berättat, warandes inga skiähl der till. Peder Olssons änckia Segrid Erssdotter berättade 
äfwen som Erich. 
 Alldenstundh sahl. Joon Olsson hafwer sine faarsystrar Märitt, Helgia och Brita utur 
Kiöfra hemmanett löst med 21 ¾ r.d:r, som bewisses aff köpebrefwet, daterat Owijken d. 9 
maij a:o 1661 med underlagmans Peder Classons underskrifft och fleras, huilcka penningar 
Joon Olssons barn, enär Kiöfra hemmanet såldes, intet niutitt till goda, utan sin quota elliest 
der af bekommit. Altså finnes skiäligt att alla arfftagare i besagde Kiöfra hemman böra och 
skola effter quotan ofwan bemelte 21 ¾ r.d:r á 6 marker s.m:t betala till Joon Olssons barn. 
 
10. Oluff Jöransson i Giärde gaf tillkänna hurusom han effter rättens förordningh 1684 på 
wåhrtinget haar i gode mänss närwaru kommit öfwereens med hust. Karin Larssdotter i 
[fol.76r] Bilstadh om fästepenningen sålledes, att han skall gifwa henne sex daler 24 öre kopp. 
mynt och der emoth igenfå ett sölfwerkiäd och een kijsta, som Pehr Olsson i Östnår och 
Anders Mickelsson ib:m betyga santt wara, men hustro Karin tilstår allenast om kiädan, och 
sägher att kistan skulle behållas, om Olufz medarfwa den icke skulle klandra. Pär och Anders 
tilstå sitt förra, att dee i så måtto blefwe förlichte, och Anders är hennes mans faarbroder. 
 Såsom Peder Olsson och Anders Mickellson i Östnår betyga, att Oluff Jöransson i Giärde 
med corporalens Oluf Olssons hustro Karin Larssdotter i Billstad i sin närwaru äre förlichte 
sålledes: Att Oluff skulle lefwera 6 dal. 24 öre k.m:t till hustru Karin, och der emoth skulle 
han igenfå sitt kiädh och kista. Altså förblifwer rätten der widh, och håller skiäligt att deth på 
både sijdor fullgöras skall. 
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11. Chrestopher Swänssons änckia hustro Brita Jonsdotter i Sanna och Erich Nillsson ib:m 
beswärade sigh eij fått effter laga dom 1681 betallningh för een färia – 36 daler k.m:t, aff 
Oluff Mickellson i Billsta och hans interessenter, huar till han swarade att deth merndeels war 
fullgiort och fans lefwereringen till änckian som ägde halfwa färian sålledes wara giord. 1.) 
tree spann ringare een kanna. 2.) 1 tunna korn. 3.) tree spann twå k:r mindre. 4.) 2 spänn och 
5 ¾ k:r, och 5.) för sitt egit hemman 4 ¾ kan:r och blifwer lefweringen 3 tunnor 7 ½ kan:r. 
Mera kunde Oluff Mickelsson icke bewijsa wara lefwereratt och will rächna huar tunna á 6 d:r 
24 öre, men änckian rächnar för sex dal. som marckgången war. Erich Nilson 4 ¾ k:r för sitt 
hemman och af hustro Elsa i Kårgierd 4 ¾ k:r. Hustru Kerstin änckia i Gierde som med Erich 
egde halfwa färian för sitt hemman 4 ¾ k:r och 3 dal. 12 öre k.m:t af Oluff Mickelsson.  
 Aff ofwangående ransakning fins hustru Britha niutitt för halfwa färian heller aderton 
daler kopparmyntt 3 tunnor 7 ½ k:r korn á 2 dal. s.m:t som marckgången war, och dy fått 7 ½ 
kanna öfwer som hon böör lefwerera till Erich Nillsson, och på den andra halfwa dehlen icke 
mehra än 14 ¾ k:r och aff hustro [fol.76v] Brita 7 ½ kanna, facit 21 ¾ kanna och 3 daler 12 öre 
kopparmynt till hustro Kerstin i Gierde, som giör tilhopa á sex daler tunnan 5: 20: 5 kopp. 
myntt. Blifwer altså resten som Oluff Mickellsson och Peder Olsson i Östnär skola betala till 
Erich Nillsson och hust. Kerstin i Giärde 12 d:r: 11: 19, som i spannemåhl effter sex daler 
tunnan skall lefwereras. 
 
12. Essbiör Perssons hemman i Obåssen opbiudes förste gången till försäckringh för 1684 
och 1685 åårs uthlagor. 
 
13. Emellan Sanna och Gierde byar är i förledne maij månadt sexmannasyhn hållen på några 
steenmärckien som dee eij kommit öfwereens om, och synen huarcken gilla eller ogilla 
kunnat och derföre ännu twistigt, och kan eij slättas förr än tolfmanna syhn kommer, och 
effter som förr är resolverat, att samma bydz åker skall iämföres delas, enär åkeren blifwer på 
ödegården opbrukatt. Så begiäres opskåf med synen till den tijden att deth kan skiee medh ett 
omaak och een kostnad, huar till samtychtes. 
 
14. Erich Jöransson i Älfwen, Erich Andersons dotters Märittz förmyndare opwiste een för-
lijkningh på dess jordepenningar i Kienderåssen aff den 16 jauarij 1683 med Kiehl Swänsson 
i Kienderåssen, lydandes att Kiehl skulle gifwa Erich Andersson för inlagda 28 r.d:r i 
hemmanett 2/3 som är aderton r.d:r, och sädan ingen prætension och rätt i samma hemman 
hafwa, anhållandes till Märittz opföde bemelte 18 r.d:r att kunna få. Kiehl Swänsson tilstår 
samma förlijkningh, frågandes om han icke kunde wara så när att gifwa lego och förränthe 
besagde 18 r.d:r som een annan, huar till Erich samtychte, dy fans skiäligt att Kiehl Swänson 
dem behåller på ränta till Märittz wnderhold att gifwa twå öre s.m:t för hwario richzdaler om 
årett så längie han dem behåller och dee mistas kunna. [fol.77r]  
 
15. Anders Persson i Hälliebacken insinuerade Jönss Perssons sytningzskrifft i Gierde aff den 
16 maij 1674, aff innehold att Jönss Person hafwer aff sine jordepenningar i Brunflodh inlagt i 
Erich Erichssons gårdh i Gierde tiugutwå richzdaler, och dem Anders Pedersson opdragit och 
gifwit i sytningzlöön, hwaremoth Erich Ersson inwände att dee gambla syskonen icke till-
fyllest äre af Jönss Persson uthlöste, och att icke mehra warit än tiugu richzdal. Men Jönss 
Andersson i Backe berättar, att han ifrå Brunflodh ärfde 22 r.d:r och dem lagt i gården, 
gamble syskonen till uthlössningh och för sig dem reserverat, enär han trädde ifrå gården, 
men Erich Ersson sägher tiugu richzdaler. 
 Emädan som icke fulleligen kan bewijsas att Jönss Pedersson hafwer till Erich Erichssons 
moders syskon i uthlössningh gifwit 22 r.d:r, altså finner rätten säkrast wara icke definitive 
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der i döma, förr än Anders Pedersson förskaffar och opwijsser wist beskedh på huru mycket 
huar och een aff gamble syskonen aff Jönss Pedersson opburitt. 
 
16. Måns Påhlsson i Swänssåssen kärade till fendrick Carll Skuth för deth han andra stoor-
böndagz affton sidstleden, sin son Oluff slagit ett håhl i hufwudet, och när Månss deth fick 
höra, gick han i fendrickens stufwa och begärte att han wille med sådant innehålla. Då 
fendriken togh een stöör och wille honom slå, och Månss fatatt i stören med, och dy skedde 
ingen skada. Der medh ropade fendricken effter sin wäria, den han aff sin poijke fick, och 
medh flathan slogh, doch wärde han sigh med een stöör, och måste altså fly till sin granne 
Joon Olufsson. Huar emoth fendricken exciperade och föregaff sig komma med Oluff Månson 
till tahls om några penningar seent om böndagz affton, då han sade deth fendricken lögh. Der 
med säger han sig tagha een lijten kiäpp och slå effter honom, och enär han låpp uth, rände 
han sielf sig i dörren ett håhl i hufwudet. Oluff sade sig [fol.77v] säija fendricken däruti intett 
säija santt, huar öfwer han blef wred. Fendricken sade sig måst taga till wärian, emädan som 
dee med kornstänger stodo för honom, och dee föregifwa sigh een hagastöör sigh att wäria 
tagit. Joon Olsson berättade Månss först komma till sig löpande littet förr än sollens neder-
gångh, och sedan Oluff. Hans hustru och syster föregifwandes sigh eij fördrista sigh wara 
hemma för fendricken, derest dee woro een stundh på affton, warandes Oluff blodigh. Oluffz 
hufwud besågz och syntes ett smalt ärr af ett såår på wänstra sijdan aff een smahl käpp slagit, 
och witter så till att han intett kunnat sigh sielf i dörren stöta, och hullet är än rött.  
 Fendricken berättade sina wederpartter begärt aff sigh wänskap som Oluff Jönsson och 
rustmästaren Anders Mårtson wetta betyga. Oluff Jönsson berättade Oluff Månson säija sig 
intett ondt till fendricken hafwa. Rustmästaren att han sagt till Oluff deth han skulle medh 
fendricken förlijkas, och fölgdt Månss dijt och der om taltt, och fendricken swaratt sigh eij 
wäll wetta om han wille med honom förlijkas. Måns sade sigh deth göra för freden skull, och 
intet achtatt klaga om deth icke hade skiedt på stoorböndagen och blifwit rychtbartt. 
 Aff föregående ransakning befinnes att fendrick Carl Magn. Skiuth hafwer om andra 
stoorböndagz affton slagit Oluff Månsson ett såhr i hufwudet. Huarföre blifwer fendricken 
effter 10:de capit. Såramåhlab. med willia L.L. för skeno[?] saker till sex marker och effter 
som deth skedde på stoorböndagen lägges deth i tweböter. Dessutan och så wijda stoorbön-
dagzfredh icke ringare kan skattas än juhlefred, så saakfälles fendricken för dess öfwer-
trädande till fyrattijo marker. Och aldenstundh fendricken intet iagat och ältatt Måns Pålsson 
och Oluff utur gården, utan dee aff räddhåga begifwit sig till Joon Olufssons, dy frijkallas han 
derföre. Emot denne domb appellerade fendricken under lagmanstinget. 
 
17. Länssman Swen Hercules angaff fendrick Carl M. Skuth förleden tijssdagz affton sigh 
hemma i quarteret med hugg och slagh [fol.78r] öfwerfallit, enär han opwiste häradtzhöf-
dingens citation att comparera Månss Påhlsson i Swänssåssen till swaars, och sagt sig intett 
achta sådan stämbning, och wille der med strycka sig baak, huar utaf han nödgades fly 
stufwan till wärdinnans, der ifrå han och honom ältade. Då han begaf sig till grangården dijth 
fendrickens karll dragon Johan Haake kom och frågade effter Hercules. Der på kom fend-
ricken strax och Hercules flydde uth och giömbde sig omsijder i een hööbodh till des 
fendricken pass 1 ½ tijma där effter begaf sigh der ifrån. Huaremoth exciperades att han till 
ingen action så hastig är beredd, eij heller är dragon tilstädes som kan wetta sammanhanget, 
och dy begäres dilation till nästa ting, huar till samtychtes. 
 
18. Till Hanss Nillssons barns förmyndare förordnades dess faderbroder Peder Nillsson i 
Dille, att adiungera sigh någon aff närmaste slächt och förwanter som effter lagh och Kongl. 
förmyndareordninghen måste wäll antaga och förrätta. 
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19. Effterskrefne hafwa ofärdige broar och wäghar, och effter deth 3:die capittlett Bygningz 
balcken L.L. till sina 3 marker saakfälte. 
 Hustro Agnäs i Myra, Peder Olsson ib:m, Nillss Hansson i Årrgården, Månss i Skått-
gården, Anders Mårtenson, Anders Persson och Anders Nillsson i Helliebacken, Mårten 
Olsson i Swedie och Pehr Persson i Lanssom, hustro Märitt och Oluff Andersson i Sölf-
backen, Anna i Norrgården. 
 
20. Pastor loci h:r Hans Draco påminte att några hemman och gårdar i Hackåhs intet sin boo-
gård hålla wid macht. Dy förmantes wederböranderne att dee dem till wåhrtinget 1686 förfär-
digha, wider laga booth. 
 
21. Dragon Bengt Falck lagstämbd för öfwerwåld och intet comparerat. Dy saker till 3 m:r. 
 
22. Oluff Persson i Funäss för stämbninz försittiande 3 marker. 
 
23. Oluff i Häggen, sammaledes, 3 marker. 
 
24. Oluff i Önstad, dito, 3 marker. 
 
25. Swän i Giärde sammaledes, tree marker. 

 
 
 
Ting 19 och 20 april 1686 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol 165v-172v. ÖLA  
 
Anno 1686 d. 19 och 20 aprill medh allmogen i Owijkens tinglagh, præsente prætore och  
nämbden. 
 Joon Olufson i Swänsåsen,  Erich Anderson i Miäla, 
 Anders Nillson i Giähle,  Mattz Hanson i Wijkenn, 
 Nillss Peerson i Hackåsen,  Peder Nillson i Österåsen, 
 Anders Jonson i Wästbackan, Peder Olson i Näckstad, 
 Chrestopher Erson i Fäste,  Elias Jonson i Älfwän, 
 Jöran Pederson i Kiöfra, Siuhl Pederson i Hällne. 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placater etc. 
 
2. Dragon Larss Nillsson i Sijde tillstår sigh besåfwit Ingridh Persdotter i Sijde och aflatt 
barn tillsammans, som läfwer, och ingendera förr med den synden beslagen. Dy plichte han 
effter 3:die capitlett Gifftmålabalken landzlagen medh sina 40 marker och kånan effter praxin, 
20 marker.  [fol.166r]  
 
3. Erich Jönson i Håf kärade till dragonerne Hanss Larson Sparf och Christopher Dafwidson 
Cameel för een barka oxehud som dee af honom först in martio stullit hafwa, och han igenfått 
på capiten Anders Harders stallskulla, huartill bäggie beiakade och tillstode tiufnaden, bekla-
gandes att dragon Tufwe Pålson Hökenflycht sigh dertill öfwertalt och låckat, och åtta dagar 
tillförne tillijka medh Camell dijth warit hudan att stäla, men blifwit warsse tuenne barn, och 
dy enthållit sigh derifrån. Hökenflycht nekade sigh dem der till inrått, men kunde intet neka 
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fölgdt Camell dijth, och intet heller neka warit medh första gången, efftersom han dem intet 
kunde slippa och intett niutitt der aff. Hans Sparf berättade Hökenflycht intet något willia taga 
deraf, förr än der medh skulle blifwa tyst. Dragon Johan Wellam Bogotski berättar och Hö-
kenflycht warit i råd der om och gifwit anslagh. Cameel hafwer utaf hudan 2/3 dehlar pass 
taghit och der af sålt till Bogotskj tuå paar solabottn för 24 öre k.m:t. Camell tienar hoos 
Harder, och berättar honom der af intett wetta. Hudan werderades som hon warit, för 2 dal. 
s.m:t och för dhet som quart är till 27 öre s.m:t. Så war stullitt 1 dal. 5 öres wärde.  
 Saken togz i betänckiande, och så wijda Tufwe Hökenflycht sökes bindas der medh och 
wara första rådgifwaren, såssom och utj twänne andre tyfsaker interesserat, som medelst 
dragon Hans Littzens utheblifwande intett kunna optagas och decideras, opskiutes saken 
denna gången.  
 
4. Dragonerne Johan Peersson Lustigh, Bengt Nillson Giök och Peder Mattzon tillstå sigh 
stullit af Månss Adamsson j Hanabacken fölliande perttzedlar, nembl. ett tännfath om 2 ½ m:r 
á 10 ⅔, ett teenstoop 2 ½ m:r, een drälsduuk lijtet brukatt, om 12 alnar á [lucka] öre s.m:t, een 
dito ny om 10 al:r á 10 ⅔, een dito grannom 12 al:r á 16 öre. Ett paar örnegåtzwaar medh 
bredh knyttningh, 3 dahl. [fol.166v] Ett wahr dito 1 d. 10 ⅔, och ett utan knyttningh. Ett hand-
kläde af dräll för 21 ⅓ öre. Nekandes till ett tänfath och een tallrick som Månss prætenderer, 
huilka dem undantagande äre igenfunne och komme ägaren tillhanda, och äre wärderade för 
19 d. 21 ⅓ öre s.m:t. Altså effter Kongl. straffordningen plichtige att betala tree gånger så 
mycket som tyfnaden war, som blifwer 59 d. s.m:t, som dee proportionaliter böre betalla. 
 
5. Dragon Johan Månsson Ruth anklagades aff Joon Bengtson i Grubben och Olof Jonsson i 
Bothåssen för dhet han af dem stullit 14 dagar för sidstledne kindersmässa, korn och miöhl: 
hafwandes till skiähl och bewijs, att tuänne fählar [fotspår] äre ifrån hans quarter i Swänsåsen 
fundne till bem:te bönders gårdar och tillbaka igen till Swänsåsen. Men allenast een fähl der 
ifrå in på allmän wägen. Oluf Jonsson berättar sigh mista miöhl, malit af korn och ärtter, och 
pass tuå kannor gryn, och genom pijgan Ingeborgh Olssdotter, som sitt tillhålld i samma 
gårdh med Ruthen hafwer fått prob aff Ruthens kookmiöhl som oppwijstes och befans wara af 
korn och ärt[er] malit och lijtet gryn utj, dhet Ingeborgh bekänner sigh af Ruten[s] miöhl-
skäppa (effter Olufz begäran) taga. Huaröfwer Ruthen sigh förklarade och nekade alldeles till 
samma tyfnadh, föregifwandes sigh den natten wara hemma och intett wetta af någon stöldh. 
Joon Persson i Grubben berättar sigh föllia Joon Bengtsons son effter spåren ifrån hans gårdh 
och sågh tuänne först till Huattiom och sedan till Ruthens quarteer i Swänsåssen altt in på 
gården, därest folk om morgonen begynt gå på nyssfallen sniö, men ifrå gården allenast ett 
fähl medh lappskona eller håårsockar in på allmä[na] wägen som nämbdeman Joon Olson 
betygar sigh sedt. Larss Tohlsson i Huattiom berättar sigh föllia Joon Pedersson till Swäns-
ås[en] och see tuänne fählar till Ruthens quarter och een allenast de[r] ifrå, ty då war nysniö 
fallen. Joon Bengtson mistatt 1/4 tun:a korn [fol.167r] och Pähr Månsson i Medstugan 1/8 
tunna med säcken om een tunna, 1/2 ℔ ost och ett garnreep sönderskuritt för Peder Månsson. 
Olof mistat 1/4 tunna miöhl af korn och ärtter, till tuå kannor gryhn och 2 st. gemehne 
skiorttor.  
 I anledning aff 7 capitlett Tyfmåhla balken landslagen skötz till nämbdens wäriande eller 
fällande, som saken togo i betänckiande, och beslöto sigh eij kunna honom wäria, först 
derföre att han een laghwunnen tyf ähr. Sedan att fählarne ifrå hans quarter till bäggie orterne 
derest stulit blef och tilbaka igen ähre fundne, och allenast en ifrå quarteret, dertill medh ähr 
prob hoos honom tagit af dhet slagz miöhl som Olof mistatt, och dy falla till saken. Huarföre 
dömmes hann dee bortmistade saker betalla med 3 dal. 27 öre s.m:t och å 40 marker effter 
berörde 7:de capitell Tyfmåla b. L.L.  
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6. Nillss Nillson i Hällne angaf dragon Johan Ruth och Nills Olsson Orm förleden wecka af 
sig stullit 1 ¼ tunna korn och kött af fyra kalfwar. Rp. Dee tillstå sigh stullit till 3/4 tunna 
korn och kött af tree kalfwar och sins emillan dehlat och köttet förtärtt, men kornet är i 
beholld, som corpor[a]l Erich Olsson betyger låtitt förbiuda och insätta. 
 Effter Kongl. straffordningen plichta Ruthen och Ormen tree gånger så mycket som 
tyfnaden ähr, som blifwer 9 dahl. 27 öre s.m:t och så wijda kornet kommer till rätta och köttet 
allenast förtärdt så blifwa summan 10 dal. 4 öre s.m:t som bäggie betalla skohla.  
 
7. Peder Mårtenson j Funnäs beswärade sigh öfwer dragon Johan Peersson Lustigh som näst 
för juhl skall hafwa sigh illa förhållit hemma i quarteeret emoot sin pijga Britta Mickells-
dotter, sin hustru Kerstin Persdotter och änckian Karin Olssdotter ifrå Lanssom, som Peder 
tiena skulle, och sidst bonden sielf, sålledes, att enär han fick intet köpa öhl som i gården icke 
fans, tog han eldslefwan och slogh pijgan Britta tuå eller tree gånger der medh. Dy gick 
maathmodren uth i ladan att [fol.167v] tröska och hustru Karin halp henne uth till kornladan, 
och Johan kom effter löpande och begynte slå sin wärdinna, och enär hon togh hustru Karin 
till wittnes, slogh han henne blå och blodigh, och dref henne uhr gården. In martio då han war 
utsagd af serskilt stufwa, begynte han een morgonstund bannas på hans hustru för dhet 
feltwäbelen förbudit honom hafwa särskilt stufwa, för huilket han beskylte sin bonde, och 
enär bonden skulle gå uhr kornladun till grangården ett ährende, kom Johan effter löpande och 
wid förstugudörren nappar i honom och slår widhöppen till marcken, slåendes och spier-
nandes honom, att han icke förr än på 3:die dagen förmådde gå heem till sin egen gårdh, och 
eij slapp honom förr än bondehustrun och een dragon kommo till hielp. Tillförne haar han och 
sönderslagit een gammall malmgrytha och kastatt den uth på åkeren.  
 Rp. Att han war mycket drucken och slogh pijgan men intet wärdinnan utan Karin som 
flydde undan, föregifwandes sigh eij minnas för huad han henne i dryckenskap slogh. Be-
rättandes sigh komma effter Peder på åkeren och ropade och begärte dhet han wille strax 
klaga på sigh, och att han kallade Erich Lustigh skielm, huar af träthan begyntes, huar till 
Peder nekar. Johan berättar att Erich gick strax bårt, och att han fuller slogh Peder något, 
blifwandes hulpen af Carll Jonssons hustru och Falkens hustru. Mårten Olsson i Lansom 
berättar sig see att Peder war blå på högersidan och på ryggen och fram i pannan och armen. 
Joon Olsson i Swänsåsen berättar sigh \och/ see honom wara blå på bröstett och på ryggen 
och fram i pannan. Hustro Karin berättar sigh blifwa slagen med een käpp all blå på armarna 
och axlarna och fram i ansichtett, så att blodh uthrunnit, och derhoos mångastädz blå, och 
skadat i vänsta ögat. Johan bekänner sigh slå henne medh een käpp i dryckenskap. Karins 
relation betygades wara sanferdigh, huar till Johan intet neka kunde.   [fol.168r]  
 Falkens hustru, Britta Sallmonsdotter berättar Johan illa slå och spierna Peder, så att han 
måtte i tree nätter liggia der quar, och in emoth midnattan första nattan befruchtades om hans 
lijff, och dy sändes budh effter hans hustru.  
 Peder Swänsson i Funnäs förhördes och tillspordes huad wettskap han haar om Johan 
Lustigz förhållande hoos Peder Mårtenssonn. Rp. Att han kom till honom andra daghen om 
afftonen i skymbningen. Då Peder beklagade sig wara af Lustigen illa handteratt och hans 
hustru blå slagen. Då hustrun ströök opp tröijan på armen och wijste fram, men han såg intet 
stoort der effter, eij heller blef något warse, ty dhet war skymt i stufwan, mera sade han sigh 
där af eij wetta. 
 Af föregångne ransakning befins att dragon Johan Pedersson Lustigh hafwer gått uhr sin 
stufwa till wärdens, och utan någon ordsaak slagit des pijga Britta Mickellsdotter med een 
eldsleef, hwar utaf hans hustru togh tillfälle och räddhåga att gå uth till kornladan, dijt Johan 
sedan kom och öfwerföll Karin Olsdotter medh hugg och slagh, så att blodh genom mun och 
näsa runnit och blifwit blå på båda armarna och axlarna och ett såår i ansichtett och der till 
medh någon tijdh illa bannattz på Peders hustru, som skulle hon klagat och bracht deth han 
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ense stufwa icke skull få hafwa, och widh det samma haar Peder Mårtensson gått ett ährende 
till grangården och Johan effter, och träffat honom i förstufwudörren och slagit och spiernat 
honom så illa, att han nödgades ifrå sitt heem liggia i tree nätter, och blifwa blå på högre 
sijdan, ryggen och bröstett. Altså kan rätten intett frijkalla honom Johan Lustigh för heem-
gångzbrått, och dy effter 5 capitlett Edzörebalken landslagen saker till 40 marker. Sedhan 
effter 13 capitlett Såramålabalken med willia, för dhet hann Britta slagit, 3 marker, och för 
fyra blånader och ett såår på [fol.168v] Karin 5 gångor tree marker effter 10 capittell samma 
balk, iembwäll och effter 13 capit. 3 marker. Sidst dömmes han för dhet hann Peer Mårthen-
son slagit effter 10 cap. till tree gångor 3 marker.  
 
8. Anders Olsson angaf sigh wara arfftagare tillijka medh sin broder corporal Peder Olsson 
och systran Karin Olssdotter till modershemmanet i Persåssen af 2 tunlandh, dhet Peder een 
tijdh brukat och nu satt landbonde uppå. Anhållandes att få lösa hemmannet, efftersom 
broderen intet förmår dhet sielf bruka. Befarandes att dhet genom wanbruuck faller till öde, 
och han sålledes sin arfspartt der uthj mister och förlorar, huartill swarades, att han i många 
åhr för hemmannet tient, och der till medh skött deras moder och tuenne des systrar Gölu och 
Märitt Olufzdöttrar, som ägde hemmannet uti en långh tijdh, nembl. modran och Märitt uti 13 
åhrs tijdh och Gölu i 10 åår uti deras ålderdombs swagheet, och bröderne Anders och Larss 
och systran Karin uthlåfwat till modran och moorsystrarnes oppehälle gifwa 4 tunnor korn 
effter quotan, och så längie modran läfwer åhrligen 1 ½ tunna korn och 10 ortt, rächnandes 
ifrå Michaelis 1673 som oprättat skrifft d. 26 martij 1674 uthwijser, och sedan dem låtit 
komma till grafwn. Modran dödde 4 åår förledne höst sedan. Systran Gölu dödde för 7 åår 
sedan förledne juhl och war eij uthlöst. Lars Olsson dödde 1676 ogifft. Märitt war merndehls 
uthlöst af deras fader. Tilbiudandes corporalen willia gifwa sinn broder Anders till uthlöss-
nimgh 15 dal. s.m:t och systran 7 ½ dal. s.m:t. Under conference medh Peder och Anders 
Olofs söner blifwa dee sins emellan inför rätten sålledes förlichte, att corporalen Peder Olsson 
båda skall besittia hemmannet i Persåssen och uthlösa sin broder Anders Olsson medh 18 dal. 
s.m:t och dem tillijka medh dhet som rester och återstår på hans förra skulld på 4 åhrs tijdh 
betalla. Thesslijkes uthlofwade corporalen sin syster hustro Karin Olssdotter [fol.169r] till 
uthlössningh gifwa nije dal. s.m:t huar till hon beiakade, förbehållandes Anders Olsson all-
enast sigh, att där Peder hemmannet till någon oskyldh skulle försällia, att hans bördh här-
igenom icke må blifwa betagen, huar medh corporalens prætension och fordran för modrans 
och modersystrans Gölus skötzell och underhålld blifwa opphäfwin och dödat. 
 
9. Angående twisten emellann capiten Anders Harder och corporall Olof Olsson i Billsta om 
förordnat och wederkänt syn på wåhrtinget 1685 om een ny restningh och des rättigheeth, så 
hafwer capiten sina män dijth hafft och corporalen allenast een, och dy ähr rättens uthslagh 
icke fullgiortt. Föregifwandes corporalen att han sände budh effter männen, men dee woro 
icke hemma. Huarföre kan rätten saken denna gången icke wijdare företaga, utan sluther att 
tree å huarderas wägnar skohla d. 18 maij tilstundande förrätta synen dem emillan och 
skrifftelligen å nästa tingh beskaffenheeten oppgifwa, då rättens uthslagh der på föllia skall. 
 
10. Gussorm Kiehlsson i Böhle fordrade af Essbiörn Olsson i Hofwermoo 20 r.d:r á 6 marker 
som restera på hemmanskiöpet 1680, och han låfwat lefrera till Månss Olsson i Åkerängh, 
derest Gussorm berörde 20 r.d:r länth. Anhållandes att Essbiörn kunde tillhållas samma pen-
ningar till sigh heller Månss Olsson utan längre oppehålld betalla. Huar till swarades att han 
hafwer gifwit lego uti sex åhr för penningarna hoos Månss och han låfwat förleden påskhälgh 
känna sigh derföre godh, och låta Gussorm derföre blifwa okrafd. Men ingen zedell der på 
tagitt. Alttså beslötz att Essbiörn Olsson skall besagde penningar inom fiortton dagars tijdh till 
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Gussorm betahla, så frambt han inom den tijden icke medh Månss Olssons skrifft af gode 
männ wnderskrifwen, bewijsser att Gussorm frijkalles och Essbiörn godhkännes derföre.  
 
11. Cronhemmannet i Skåttgården af 4 tunlandh som sahl. Hans [fol.169v] Nillsson på frijheet 
optagit, måtte änckian tillijka medh barnsens förmyndare af den dödas ägendomb och quarlåt-
enskap häfda och bringa till fult bruuk. Barnens faderbroder Peder Nillson j Dillne är een 
tutor. Sedan fadrens syskonbarn Elias Jonson i Älfwan med dee andras den dödas iemblijka 
fränder, moste wara der om sårgfelldighe, finns inga medell swara löfftesmännerne.  
 
12. Karin Olssdotter, Anders Jöranssons senare hustru i Lansom, kärade till sin mans systrar, 
Kerstin, Karin, Gölu och Britta Jöransdöttrar för dhet dee willia sällia bårt Lanssoms hem-
mannet och icke considerera huad hennes sahl. man i gården har inlagt, som är effter ett hans 
opsattz, 26 r.d. och 20 skil. och een koo. Sedan hafwer husto Brittas mann Hendrich Peders-
son på des jordepenningar oppburit 4 r.d:r som qvittens d. 3 decemb. a:o 1665 med wittnen, 
som war länssman Joon Muhr och Månss Ersson i Sölfbacken uthwijsser, och een r.d:r till 
henne Britta sielf, som hon tillstår sig fått. Item till gamble syskones hust. Märitt Olssdotters 
uthlössningh för löössöhren 4 r.d. 1 ½ ortt, som Olof Swänsson i By och Hafre [Haverö] 
sochn, af Anders Jöranson opburitt och quitterat, sine dato medh tree wittnen under, som 
skedde sedan altt war bytt och dehlat och dy skall berächnas på jordepenningarne.  
 Sammalledes uthbetalt systren Märitt med siu richzdal. som sonen Oloff Carllsson i Lång-
swedh haar qvitterat. Kerstin, Peer Jonssons hustru, berättar sig eij mehra och flera jorde-
penningar fått än een tunna korn för 2 richzdal. Gölu föregifwer sigh intett fått, utan wäll länt 
af sin broder tijo r.d:r och satt een kappa i pantt och den igenlöst medh 3 tun. korn, och een 
tunna dito åth honom mältatt á 2 r.d:r och tuå r.d. skall han hafft inne af bythett, nembl. een 
richzdal. på een bränwinspanna, och een r.d:r på och för smidieredskapen. Karin Olssdotter 
bekänner derpå wara lefwereratt een tunna maltt [fol.170r] och begärer dhet han måtte bewijsa 
dhet öfriga wara betalt, huar till Gölu swarade, att dee som der af wiste, äre döde och dhet 
skedde för några och tiugu åår sedan. Karin berättar sigh wi[g]as med Anders Jöransson för 
22 åhr sedan och näst förr wore penningarne länta och att kappan war i några åhr sedan quaar. 
Närwarande systrar bekänna sin broder Anders uthlöst gamble syskonen med åtta r.d:r i 
anseende till halfwa gården som han bebodde och än särskilt ähr, dee 3 ½ tunna korn som 
Oloff Swänsson i By påföres fått, neka dee till, men Karin berättar Olof dem fått som och 
ännu lefuer. Till Kerstin Olssdotter tuå richzdal. som och disputeres, och hon i lijfwet är. Een 
r.d:r till Gertrud Månssdotter som hon intet fått hafuer, men een fierding korn haar hon fått.  
 1658 den 17 october haar bythe hållitz effter Jöran Andersson i Lanssom, och d. 29 
october 1670 af underlagman Johan Larsson Nerbelio resolverat att hustro Karin Olssdotter 
till förlijkningh till gamble syskonen skulle gifwa fyra r.d:r, huar medh all prætension skulle 
opphäfwin wara. Sedan är oppwist een förlijkningh d. 26 novembris 1671 som beropar sigh 
på een afsagd doom på Owijkens laga tingh d. 14 october a:o 1671, huilcken icke för handen 
ähr heller någon weth af. Anders Jöransons systrar ingåfwo een förtächningh som broderen på 
alles dheras wägnar skall emottagitt utan bythe, förutan kåpp och kaar, kiörredskap å quarn 
och maltquarn, nembl. aff Oluf Bengtson i Liusdahl 18 r.d:r, aff Ture i Dalen 7 richzdal. af 
Carll Olsson i Långswedh siu r.d:r, huaremoth exciperades och nekades att dhet skedde j 
Anders Jöranssons förra hustrus tijdh. Bengt Mårtenson i Geenwall sålt sin hustrus Kerstin 
Olssdotters odall och bördh uti Lanssom gårdar, som ähr een systerpartt till Pähr Anderson 
och Anders Jöransson i Lanssom för åtta r.d:r, och att Anders Jöransson hade richtigt clarerat 
för sin hustrus målzmans dömme, daterat Lanssom d. 24 aprilis a:o 1665. [fol.170v]  
 Så wijda påberopat doom på Owijkens tingh d. 14 october anno 1671, som änteligit sluth i 
saken skall giordt, icke wid handen eller till finnande är så kunna partterne intet denne 
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gånghen lagligen åthskillias. Åliggiandes dem till näste laga tingh ber:de doom framskaffa 
och oppwijsa, då rätten skall saken och stridigheeten afhielpa. 
 
13. För detta fendrickens Johan Vallsteni hustro Anna Maria Harder, och systran Kerstin 
Harder påmintes dee ordh som dee förledne höst enär länssman Swän Herkullsson och nämb-
demän Anders Nillsson i Gärde, Chrestopher Ersson i Fäste och Peder Olsson i Näckstad 
effter h:r gouverneurens excell:s ordre till befallningzman Jonas Wargh att exequera till hans 
nådes herr öfwerstens betahlning af Vallstenio resterande wärfningzpenningar 7: 21 s.m:t, 
lydandes effter förskrefne perssohners skrifft af d. 17 novemb 1683, att Walsteni hustru begärt 
blifwa opantatt i sin mans frånwaru och dy greep länssmann till något tähn [tenn] på hillan, 
dhet Harders hustru och Valsteni tillijka medh Kerstin nappade af honom, och badh att icke 
öfwerwålld må sigh wederfaras, och icke panta dem för den orättwijsa människan herr 
öfwersten, som giör huad han will her i landet utan laga doom, och dee satte tähnet i kijstan, 
etc. Item att Valstenius skulle resa till h:r gouverneuren och beswära sigh om öfwerstens 
handterande, att han giör sigh sielf rätt som han will här i landet, med många fleera 
otillbörligheeter, huar öfwer Wallsteni hustru sig förklarade sålledes, att honn badh länssmann 
hålla inne medh panttningh i sin mans frånwaru, helst emedan som hann intet war längre 
bordt än till Bergh. Bedyrandes sigh ofwanrörde ordh och tahl aldrig heller då om h:r öfwer-
sten sagt, säijandes sigh tryggelligen kunna annamma Herrens nattwardh der på, tagandes 
allenast [fol.171r] af länssman een tännflaska, och oppwiste ett klösterlärfftzlakan som togz uhr 
kijstan, säijandes mehra änn siu dahl. s.m:t wärde wara quaar i kijstan.  
 Länssmann och tolfmännen tillstå sinn gifne relation, och der till medh, att herr öfwersten 
hafwer gifwit een sölfwerkanna till h:r Baltazar Guldenhoff på regementtz wägnar och will att 
officererne skola den betahla, huaraf resten härkommen ähr. Hustru Anna berättade sig eij 
annat minnas, än hon nembde discretion, och där hoos att gamble länssman war dher hoos och 
weeth huad som taltes. Men dee nekade och sade, att han då war inne hoos capiten. Kerstin 
Harder sade sigh intet wara inne utan i kiöket wid något slacht, huar emooth exciperades. 
Gamble länssmann Nills Hansson berättade sigh intet hört deras sambtahl, utan warit i capiten 
stufwa och fölgdt honom sedan, då han rächte hand för Valsteni skulld. Hustro Anna be-
rättade, Peder Olsson i Näcksta och Chrestopher i Fäste, annorledes i rustmestarens Oluf 
Smälls och corporalen Olof Olssons närwaru nyligen sagt och dee nekade, hållandes sigh wid 
offtnämbde skrifft. Kerstin sade sigh gåå inn och uth, och allenast togh een lijten flaska sigh 
tillhörig i förwahringh och intet meera. Der emoth intet sades. Capitenskan tagit tähnet och 
satt af wäghen. Walsteni skrifft på krigzrätten d. 14 huius oppwistes af innehold, att han flere 
wärfningzpenningar emottagit, än han kunnat skaffa manskap före, och dy beder herr öfwer-
sten om förlåthelsse, och sin förseelse der utj afbeder och begärer dhet j protocollet blifwa ad 
notam infördt. 
 Alldenstund hustro Anna Maria Harder förleden höst effter sin skrifft, som mundteligit 
intygande inför rätten af länssmann Swän Herkullson och nämbdemännen Anders Nillsson i 
Gierde, Chrestopher Ersson i Fäste och Peder Olsson i Nächstad, hafwer under anbefalt 
execution på sin man, fendrich Johan Wallstenius med hånlige och obewijsslige ordh miss-
firmat herr öfwersten höghwelborne h:r Åke Ulfsparre. Altså finner rätten skiäligt [fol.171v] att 
iembföra des förseende och brått medh 20 cap. Tingmåhlabalken och till hörsambt föllie der 
af döma hustru Anna Maria att plichta derföre medh sina 40 m:r. Och så wijda execution be-
gyntes i hennes mans frånwaru, så förskones hon med böther för tilgrepne tähn af executoren. 
 
14. Ryttaren Olof Jöransson i Gierde beswärade sigh öfwer dragonerne Larss Håkansson 
Hane och Johan Simsson för dhet dee skola lögardagen för sidstleden kyndersmässa om 
afftonen kommit in till sig, och först begärat een kanna öhl till kiöps, och enär dhet intett war 
att bekomma, wille dee köpa brännewijn, huilket eij heller fans. Sidst begärte dee een pijpa 
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tobaak. Då Olof uthur sitt skrin tobak tog och karfwade sönder, och wid dhet han hölt på att 
ståppa i Larses pijpa, slogh Johan Simsson Olof för munn, att han föll omkull på sätett och 
blodh rann genom mund och näsa. Der med låpp han uth och dee woro quaar och slogho ett 
fönster inn och dhet andra uth, och medh wärian huggit tree hugg i sängbalken, ett dito i sätett 
och spernat undan och bårt spijsellstålpan. Sedan hafwa dee söcht effter honom i fähusset, och 
ytterligare till näste granngården i lijka måtto som dragon Anders Ram skall wetta berätta och 
intyga: körandes uth hans hustru, doch utan hugg och slagh.  
 Williandes besanna sitt anngifwande medh een attest d. 30 januarij 1686 gifwin af Daniell 
Månson j Wijnälfwen, Erich Olsson i Sahlom och ryttaren Joon Larson Skarp, iembwäll och 
dragon Anders Rams hustro Margetta Jonsdotter och Olufs syster Gölu Jöransdotter och 
hustro systrann Anna Jöransdotter. Huaröfwer dee sigh förklarade sålledes att dee jnkommo 
om afftonen och begärte köpa öhl och brännwijn och enär dee dhet intet fingo begärte dhe 
tobak, dhet Oluf togh fram och skaar sönder, och wid dhet han ståppade j Larss pijpa sade han 
dem, i grändan beskylt sig lagatt att dee äre kombne [fol.172r] ifrån sine goda quarteer, och rätt 
som Larss skulle swara der till, sade Oloff att dee som skälmar dhet sagt. Då Johan Simonson 
blef ondh och sade, kallar du oss skiälmar, wij tiena iu Kongl. Maij:tt och äre ährlige karlar, 
och wid dhet samma gaf han honom ett munslaagh. Der medh gick han uth och hans hustru 
fölgde strax der på: warandes dragon Larss Kornblad der inne medh. Lars Hane berättar sig 
eij blåtta sin wäria, utan hafwandes wärian under armen, och enär han skulle sättia sigh, togh 
doppskohn i fönstret och tuå eller tree små rutor uthstötte. Olof Jöransson berättade, att 
dragon Ramens hustru haar sedt honom ränna uth fönstret. Der till Larss nekar och föregifwer 
att Oloff låtit sättia hennes nambn, mannen owitterligit, i attesten och har gårdagen warit här, 
men eij hållit nödigt der effter töfwa. Sedan att pijghorne äre så nähr i förwantskap att dee 
måge eij wittna med Oluf, och att ryttaren Joon Skarp berättat ingen stoor skada wara giort: 
nekandes sig sökia i grangården effter honom, dhet dragon Ram som där logerer och hemma 
war, skall kunna betyga. 
 Så wida ryttaren Joon Larsson Skarp som attesten underskrifwidt hafwer, icke tillstädes 
är, eij heller dragonen Larss Kornbladh som warit inne i stufwan hoos Oloff Jöranson tillijka 
medh dragon Larss Hana och Johan Simson och böör wittna i saken. Icke heller dragon 
Anders Ram och hans hustru som actor beropar sigh oppå. Alt derföre kan saken icke slute-
ligen denne gången företagas och afhielpas, utan differeres till nästa lagha tingh heller något 
blifwande extraordinarie tingh. 
 
15. Bengt Thomsson i Bohlåssen insinuerade ett accord af d. 29 decemb. 1685, lydandes att 
så wida han barnlölös ähr, att Mattes Olsson ifrå Låckåssen som ähr befriatt med hans fränka 
och fosterdotter, skall antaga hemmannet af 3 ⅓ tunlandh [fol.172v] och wara behielpelligh 
dhet häfda och dem förestå och skötha i sin ålderdomb, och effter des dödedagar behålla både 
löst och fast, och effter desses dödedagar gifwa till Bengtz hustrus syskon 30 dal. s.m:t. 
Opbödz förste gången oklandratt. 
 
16. Anders Ersson opbiuder första gånghen Anders Nillssons hemman i Tåssåssen af 2 tun-
landh för 90 dahl. s.m:t, i anseende att han är Anders hustrus broders son, och uthlåfwat 
åhrligen gifwa till föda 3 tunnor korn och föda 2 st koor och 4 getter heller fåår, och till Nillss 
Jonsson ib:m för hans och hans systrars odalzrätt gifwa 18 dal. s.m:t. 
 
17. Comminister herr Elias Oldenbergh opbiuder tredie gången Chrestopher Skåttes hemman 
i Hallom af ett tunlandh för 200 dal. s.m:t. Doch böör han oppwijsa gårdzbrefwett, huar af må 
synas, om dhet skattehemman är, iembwäll huru och om han der till bördig är.  
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18. Hanss Jönsson j Tåssåssen incaminerade ett laghbudit och lagståndit köpebreeff på Erich 
Olssons hemman j Kiöfra af 3 tunnland för 114 dal. 24 öre s.m:t och strax fått 30 dahl. s.m:t 
och resten 1683 och sidsta opbudet är skedt d. 18 aprill 1684, och dy förlengst laghståndit. Dy 
bewillies fastebref att fåå, enär han wijser qvittens på betahlningen. 

 
 
 
Extraordinarie ting 19 maj 1686  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:11, fol 189v-191r. ÖLA 
 
Anno 1686 d. 19 maj hölltz extaordinarie tingh j Owijken, præsente prætore och ordinarie 
nämbd. 
 
1. Erich Jönsson i Håf inlefwererade een förtächningh på några saker som han natten emoot 
d. 1 marti sistleden uti ett skrijn, som stodh under des sängh, bestående aff 28 lodh sölfwer 
och pertzedlar wärderade för 38 dal. 8 öre kopp.m:t, mistade, och derföre anklagatt drago-
nerne Tuffwe Hökenflycht, Hanss Littzen och Hans Larson Sparff, huilkett \alt/ han genom 
leuttnanten Erich Johanson Plantting ighenfått. Huartill swarades, att alla tree dijth waritt, 
men Hökenflycht föregifwer sigh först aff Sparfwen j Oldbergh blifwa intallt att angripa Erich 
Jönsons skrijn, der till han omsider beiakat, och satt wiss tijma före enär dhet skulle skee, och 
tillijka medh bonden Erich Olsson i Oldbergh dett låtitt h:r leutnanten skrifftel. wetta och 
begärt att han wille samma stundh oförmärcht oppassa och sålledes blifwa warsse tyfwarne 
fölliandes Hökenflycht dem på föresatte tijd till Håff. Då Sparfwen gått inn och stuhlit uth 
skrinnet, dhett Hökenflycht strax uthanför dörran wid lilla portten, då Sparfwen dhet kastade 
ifrå sigh, emot tagitt, efftersom han blef warsse andra dragoner, som aff leuttnanten dijt wore 
förordnade, och begyntte löpa tillijka medh Littzen. Men Hökenflycht berättar sigh låssa stupa 
och falla med skrijnett och dragon Erich Hermanson och Carll Åhl som stodo på wacht ansade 
honom intett, effter som dee wiste sammanhangett.  
 Sparfwen föregaf sigh wähl wara till Hökenflycht att kräfwa sex marker kopp.m:t, [fol. 
190r] som han emooth sin willia och wettskap af rustmestaren Oloff Smäll på sina wägnar 
tagitt och aldrigh nämbdt om skrijnet, utan Hökenflycht i Ålstad giorde der på förslagh. Pass 
åtta dagar \der/ effter war han åther till Hökenflycht i Åldbergh att köpa lijtett tobaak åth 
Littzen, som ånyo frågade om han icke wille göra sällskap att stiähla skrijnet, och satte dagh 
före och kom då intett, utan affton effter, och öfwertallade sigh att fullföllia giorde förslagh, 
och der medh fölgdes dee till Håf, och denne effter Hökenflychtz willia gått inn och wändt om 
på gålfwett och gått uth, och sedan af honom Hökenflycht nu sagt och bracht att åter ingå 
effter skrijnet. Det han giorde, och deth bar uthom dörren, huilket Hökenflycht togh emellan 
dörran och lilla portten som hardt intill huarannan äre, och sedan dhet kastade opp i een 
rijsshögh, efftersom han Erich Hermansson och Åhlen blef warse, huilka togo honom i 
axlarna och höllo fast. Hökenflycht nekar som förr, att dee honom eij antastade. Hans Littzen 
berättar Hökenflycht gifwitt anledningh till samma stöldh och om een affton seent kommit till 
sitt quarter i Fåker i samma ährende och bracht sijg i föllie medh sigh. Item att han blef gripen 
af Hermanson och Åhlen i axlarna, och denne med Sparfwen förfogat sigh till quarteret, och 
andra dagen blefwo i arrest taghna.  
 Littzen påstår att Hökenflycht baar och hade skrijnett så längie han dee andra blef warsse, 
och då dhet kastade ifrå sigh, williandes taga flychten, men undslapp intett, huar till han 
nekar, säijandes sigh deth eij af nöden hafwa, efftersom han dhet för leutnanten berättat 
förruth. Erich Olssons i Åldbergz zedell till leuttnant Planttingh, den Hökenflycht och andra 
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skrifwit, oppwistes, som lyder att några af bussarna skohla uthlösa Erich Jönssons skrijn 
natten emoth första martij, och Hökenflycht skall wara för särdelles ordsaker skuldh anförare, 
begärandes att leuttnanten will sielf oförmärcht tillsee stårmen.  
 Samma zedell haar Erich Olsson medh een gåsse ifrå Månsta säntt till leuttnanten, hwar-
effter han och sigh jnstältt, och 2:ne dragoner, Erich Hermansson och Carll Åhl satt till wacht 
att passa dem opp [fol.190v] enär dee stölden giortt, i meningh att så wijda ingen i zedelen 
namngafs utan bussarne, att han kunde få käntzlo och nampn på dhem, seendes huru 2:ne 
lyssnade i fönstren, och Sparfwen omsider utgick, och kom uth medh skrijnet, och förfogade 
sig åth lilla portten, och enär leuttnanten kom löpandes effter wore Littzen och Sparfwen på 
flychtan, och leuttnanten befalte dem effterföllia. Då Hökenflycht stodh hardt wid portten, och 
bad leuttnanten skynda sigh fortt effter. Då Erich och Åhlen wore effter dem, och Erich Jöns-
sons hustru war kommen uth och fick sitt skrijn igen i riiss- eller bethhoopen, men intett såg 
leuttnanten att Hökenflycht angreeps. Littzen föregaff att een låpp effter Sparfwen men ingen 
effter sigh, och att Hökenflycht är förr både skiälm och tyff. Rp. Att han plichtatt för dhet han 
rymbde ifrå Kongl. Maij:ttz guardie och hoppas intet kunna medh skiähl kallas skiälm 
derföre, men intet tyfwerie skall han sigh kunna bewijsa. Der till Littzen swarade, att Johan 
Bogotzskij och Pehr Olsson i Sanna berättat honom wara een tyff.  
 Peder Olsson förhördes och berättade att han af Mattz Olsson j Herrö utj Swegh sochn för 
tuå åhr sedan stullit ett paar älgzhudbyxor utj Skedombs by, dem Mattz på Hackåhz kyrckwall 
igenkände, och wille strax afkläda, huar till Hökenflycht intett kunde neka, utan bekände ett 
paar gamble byxor olåfwandes aff Mattz Olsson j Skedom tagitt. Sammalledes stuhlitt aff 
Karin Andersdotter j Myhra een sölfwerring och snöörnåhl dito, huar till han icke heller neka 
kunde, utan sade sig ringen och nålan taga på en hilla. Ringen fick hans wärdinna, Månss 
hustru i Fäste för något miöl och gryhn till slachtett, och nålan Peder Olsson för tuå marker 
smöör, föregifwandes sigh Karin derföre förlicht. Sunwijs Essbiörsson j Huattiom berättade 
sigh 1684 om winteren komma i föllie medh Hökenflycht, skolandes sällia tree alnar grant 
helssinglärfft till patoris hustru i Sunne och detta afmätte á 1 dal. kopp.m:t, och lade dhet ifrå 
sigh, menandes att hon dem tagitt, och sedan der effter frågatt och hon nekat, och ingen meera 
än Hökenflycht inom waritt, huar till han nekar. Sunwijs berättar att Alexander Pålach köpt af 
honom 3 alnar och furieren Linquis[t] [fol.191r] fått till skiänckz tree alnar, mistandes samma 
reesa j Degernäs 3 allnar af dito slagh. Hökenflycht föregaf att Sunwijs gaf sigh tree allnar för 
hafde omaak, som änckian hustro Elin i Degernäs skall wetta betyga, huar till Sunwijs nekar. 
Hökenflycht berättar sig skänckia Alexsander Pålack 1 ½ aln och furieren Linquist 1 ½ aln 
som bestå af bemellte 3 alnar. 
 Saken angående Erich Jönsson togs i betänckiande, och så wida Erich Olsson j Oldbergh, 
dragon Erich Hermansson och Carll Åhl tillijka medh Erich Jönssons hustru pröfwades böra 
förhöras förr än någon dom kan fällas. Altså måste dermedh ophöras denna gånghen. 
 
2. Dragon Johan Ruth som är angifwen hafwa hämbnas å sätt måhl och wittnet Ingeborg 
Olsdotter är tillsagd af leuttnant Wirk detta dato att comparera, och emädan som han mid-
dagstijden sigh icke instälte, hafwer leuttnanten låtitt slå effter honom och föregifwer sig 
intett kunna honom igenfinna. Johan Lustigh som i samma saak ähr inmängt och har sitt 
quarter i Myskie sochn haar icke heller sig instält. Dy kan derutj intett uthrättas. 
 
3. Ryttarens Oloff Jöranssons wederpartter i Giärde, dragonerne Larss Håkanson Hane och 
Johan Simsson infunno sigh till swaars. Men Oloff Jöransson intett, och sagt för Anders Nills-
son i Gierdhe j morgons, att han intett wähl wiste om han skulle gå till tingett, effter som han 
alla sina wittnen icke tillstädes hafwer. Dy kunde intett der till göras. 
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4. Capiten Anders Harder och fendrich Johan Wallstenius äre citerade för otillbörligheet 
under een execution och intett comparerat, efftersom capitens hustru är nyligen dödh blifwen 
och ligger på båran. Capiten berättas och wara opassligh och siuuk, men måghen Walstenius 
intett, huar medh och differers. 
 
 
 
 

Ting 2 och 4 oktober 1686 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:11, fol 233v-238v. ÖLA  
 
Anno 1686 den 2 och 4 octobris uti Owijken, närwarande häradtzskrifwaren wäll:tt Carll 
Wargh och nämbden. 
 Joon Olsson i Swänssåsen,  Erich Anderson i Miäla, 
 Mattz Hanson i Wijkenn,  Nillss Pederson i Hackåssen, 
 Peder Nillsson i Österåsen,  Anders Jonson i Wästbacken, 
 Peder Olofsson i Nächstad, Chrestopher Erson i Fäste,  
 Elias Jonsson i Älfwen, Jöran Pederson i Kiöfra, 
 Siuhl Pederson i Hällne, Sumwijs Mårtson i Kåhlgiehl. 
 
1. Dato aflade Sunwijs sinn nämbdemanns eedh. 
 
2. Dato publicerades Kongl. Maij:tts placat om mynttetz wärde. 
 
3. Gamble länssman Nillss Hansson kärade till Erich och Peder Jönssöner i Borgen för deth 
dee förledne sommar hafwa tagitt hans noth och dragitt några warp i Myrwijken, och illa 
henne handteratt. Huar till swarades, att Nills Hanson haar där intett beställa, utan een tijdh 
sigh der inträngt och fiskiatt utan låf, och dee dijth gått, i meeningh att råka honom där, att 
afsäija honom ifrå fiskett, och effter som han intett der war, hafwa dee draghitt tuå warp, och 
nothan intett förderfwatt. Länssman föregaf sigh hafft låf der till, och dee neka, föregifwandes 
honom på några åhr intett låf hafft, och han intett kan wijsa sigh låf hafft. 
 Såsom Erich och Peder Jonssöner hafwa olåfwandes tagitt Nillss Hansons noth och henne 
brukatt i sitt fiskewattn, så böte derföre 3 m:k, och Nillss Hanson som olåfwandes i deras 
fiskiewattn i Myhrwijken fiskatt, saker till sina 3 m:k effter 25 capit. Byggningab. L.L. 
 
4. Nillss Olufsson i Sijde kärade till dragon Johan Olsson Turingh för deth han honom 
fiortton dagar sedan på åkeren der han plögde [fol.234r] med onda ordh öfwerfallit, och sedan 
sprungit öfwer 2:ne gärdzlegårdar och nederkastat på jorden, och der till med slagitt med een 
stehn i hufwudett ett såhr, och enär hans hustru kom til hielp, henne och slagitt, huar till Johan 
Turing swarade, att hans gietter giordt skada på ett åkerstycke han på lått besådt, och Nillss eij 
wellat köra dem sin kohs, och altså gått till honom på åkeren, men eij sprungit öfwer gierdzle-
gårderne och medelst hans elacka mund slagitt honom med een steen i hufwudet och hans 
hustru lijtett för deth hon tagitt honom i hårett. Sårett befinnes waritt något diupt och ännu 
icke alldeles heelt. Nämbdemännen som sedan syntt skadan, betyga een skyhl waritt under till 
lijtett skadt och afbijten. Andra tingzdagen absenterade Johan Turingh sigh, som doch effter 
budh kom till tingzplattzen, men strax stuckitt sigh af wägen. Altså considererades intett hans 
saak och brått om deth competerade tingzrätten att afdömma heller lämbna till regementtz-
rätten. 
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5. Dragon Johan Krook uthlåfwade gifwa Kiehl Suänson i Kinderåssen 3 dahl. s.m:t för dhet 
stodh han förledne wintter af honom legde, och på reessan åth Helssingland störtt, huar medh 
Kiehl war nögd, och dee inför rätten handsloges derom. 
 
6. Så wida cronones rest skall wara jnnestående på frambledne Peder Jönsons hemman i 
Selsåhn, och Peder Olsson i Östnår som der om skall wettenskap och rächning hafua är icke 
tillstädes, eij heller andra creditorer med fulla bewijs till sina fordringar. Altså sättes termin 
för dem till nästkommande tingh att sigh infinna och verificera sina fordringhar, och sedan 
disputera om præferencen, emädan som ägendomen eij förslår till allas betahlningh. 
 
7. Herr öfwerst Åke Ulfsparre genom munsterskrifwaren John Carell fodrade aff munster-
skrifwaren Lars Ristelij löfftesmän Swän Pedersson i Häggen och Mens Adamson i Hana-
backen, effter som Ristelius [fol.234v] rymbdt ifrån landett, och han obligerat sigh den 20 
augusti 1686 utan drögzmåhl till herr öfwersten betahla 28 dal. 21 öre s.m:t, huar af Essbiörn 
Olofssons i Åbåssen 1685 åhrs uthlagor skulle kårtas, som bestå af 16: 25: 4, och altså pro 
resto 11: 27: 20 s.m:t. Huar till swarades att dee fuller gått för honom i caution och förmoda 
blifwa otilltalte så längie cronones rest finns hoos dem som under hans opbördh waritt, som 
ähr hoos Peder Olsson i Jerstad i Marieby een åhrs räntta, nembl. 16: 29: 20 s.m:t. Johan 
Carell protesterade där emooth, och förmeente att cautionisterne måghe sökia effter hans rest 
som dee bäst kunna.  
 Såsom Swän Pedersson i Häggen och Månss Adamson i Hanabacken äre löfftesmän för 
munsterskrifwaren Larss Ristelius som olåfwandes utur landett är rest och effter sin obligation 
de dato Frössöön d. 20 augusti 1686 skyldigh till herr öfwersten Åke Ulfsparre 11 dal. 27: 20 
s.m:t utan oppehålld att betalla. Alltså finner rätten skiäligtt att döma cautionisterne utan 
oppehålld att fullgöra Ristelij obligation med 11: 27: 20 s.m:t och söke dee hanns förmeente 
fordran hoos Pehr Olsson i Gierstad och annorstädes som dee bäst kunna och gitta.  
 
8. Oluff Mickellson i Billstad insinuerade een opsattz på 70 dal. s.m:t huar medh han skall 
uthlöst arfftagarna i Billsta, så gambla syskonen som dee andra under ächtenskapett med sin 
hustru Karin Olufsdotter, och söker sin förnögningh af sin son corporalen Oluf Olsson, som 
sin moder ärfua skall tillijka medh brodren Peder Olsson och systrarne Britta och Ingeborgh 
Olufsdotter, huar till corporalen swarade och föregaf, att deth så gammallt är, att han icke wäll 
kan wetta des sammanhangh. Då oppwiste fadren een förlijkningh dem emillan anno 1683 
giordh, att Oluf Olsson skulle gifwa sin fader innan åhr och dagh 18 r.d:r, deth sonen eij full-
giortt, och näst för wåhrtingett begärtt dilation af sin fader, och fått tilståndh att 1684 betala 
halfpartten, nembl. 9 richzdal. som icke heller hållit och effterkommit är. Wittnen der till äre 
Erich Siuhlson i Billsta och Peder Olsson i Östnåhr, som [fol.235r] deth \be/wittnat d. 24 sep-
tember sidstleden, huar till sonen eij neka kunde, men befruchtar att hans systrar deth eij bestå 
willia. Peder Påhlson, som är Ingeborgz man sade sig intett ogilla deras giorde contract. 
 Såsom corporalen Oluf Olsson uti gode mänss närwaru haar contraherat med sin fader 
Oloff Michelson för des inlagde penningar i Billstad hemmannet allareda 1683 att gifwa i ett 
för allt 18 r.d:r, huar till han icke nekar. Fördenskull dömmes han utan längre oppehålld sin 
fader bem:te 18 r.d:r á 6 m:k s.m:t forderligast att betala, och sin fyldnat och regress i hem-
mannett derföre niuta. 
 
9. Gunmund Persson i Häggen angaf ett fäboställe Långbodarne ben:d, aff ålder lydt under 
hans köpte hemman af Peder Jonson i Häggen, och för någon tijdh sedan deth försålt till Oloff 
Erson i Nambne, anhållandes dhet emooth lössn få under förra bohlstan igen. Huar till swa-
rades aff Oluf Ersons son Joon Olsson, att dhet fuller lydt under Häggen, men för 22 åhr 
sedan der ifrå köpt för 10 r.d:r, oppwijsandes generalens och gouverneurens h:r Carl Sparres 
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afradzbreef der på, tillijka med flera bönder i Hällne, Sölfwerbacken och Häggien, daterat d. 3 
septemb. 1667, huar utj confirmeres commisariernes der på gifne breef anno 1666, före-
dragandes sin fader då deth hafft i tuå åår, och most opptaga och å nyo byggia huus, effter 
som dee förra wore förfallne, och der till medh förbättratt och uthwidgatt sielfua boowallen. 
Actor berättar Peder Jonson för samma dehl af boowallen oppburitt 10 r.d:r aff Oluf Erson, 
och har han något arbette der nederlagt, så haar han och een god tijdh deraf nytta och gagn 
hafft. Doch låfwade Gunmund honom gifwa derföre 4 richzdal. 
 Ehuruwäll Peder Jonsons fäbooställe uti Långbodarne för een tijdh sedan är försålt till 
Oloff Erichson i Nambne för 10 r.d:r och han iblandh andra interessenter afradh lagt derföre 
a:o 1666, så haar deth dåch af ålder lydt under för detta Peder Jonsons hemman i Häggen. Alt-
fördenskull till underdånigst föllie af hans Kongl. Maij:ttz placater om skattskyldigh jordhs 
dehlningh, finner rätten skiähligt att döma Olof Ersons [fol.235v] innehafde fäboställe i Lång-
bodarne under gambla bohlbyn Häggen och nu warande Gunmund Pedersons hemman, och 
effter högstbem:te Kongl. Maij:ttz resolution a:o 1685 emoot 10 r.d:r lösn á 6 m:k s.m:t och 
åhrligen her effter pålagde afradzskatt betalla. Huad melioration wedkommer, så äre dee 
förlichte sålledes, att Gumund skall uthgifwa 4 r.d:r i ett för allt. 
 
10. Erich Olsson i Salom tiltallade Påhl Olsons änkia i Kårgerd, hust. Elsa Andersdotter för 
huusröta på chronogården ib:m, emädan som han och Peder Olsson i Östnår derföre caverat, 
huar opå länss- och tolfmän hållit syhn och besichtningh den 21 passato, huilken öfwersågz 
och befans nödige huus så i mann- som fägården allenast några taak som böre repareras och 
någon oduglig gerdslegårdh, men åkeren förswarligen brukatt. Dy pålades änckian optäckia 
hussen och opsättia gärdzlegårdarne effter yttersta förmågho nästkommande sommar wid laga 
booth. 
 
11. Dragon Peder Olsson Sandbergh skulldgafs hafwa besåfwitt Britta Jöransdotter i Östnår, 
och hon dödh blefwen förleden wåhr i barnsängh, och sin arf i Östnorhemmannet hafwer, och 
barnett för 3 weckor sedan huilkett han tillstodh, och derhoos tillförne aflatt oächta barn medh 
kånan Elin Pålsdotter. Dy blifwer hanns saak fördubblatt effter Kongl. resolution och blifwer 
80 m:k, och ehuruwähl hon genom döden afgången ähr, så har hon sitt fasta arff i fadershem-
mannett. Uti huilkett anseende, om hon lefwatt lijka wäll icke corporaliter plichtatt, altså uth-
tages wahnlige bötter 20 m:k af des quarlåtenskap och jordepenningar.  
 
12. Dragon Balttzar Snider fordrade för sin giordh tienst 1684 hoos capiten Anders Harder 
13 ½ dal. k.m:tt, huar till swarades, att han honom så myckett låfwatt och will betala enär han 
fullgör sitt resterande nijo weckors arbette, och swarar för borttagne bolsterwahr tillijka med 
Erich Gabrielsson Lustigh och pojken Nillss Jonson. Rp. Att pojken hade deth offta i wall-
skogh enär rägnwäder war, och begärt låf af [fol.236r] sahl. capitenskann, och aftaltt gifua 
derföre några m:k lijn, heller köpa ett nytt och få betahlningh för åthskillnan, som intett 
skedde, föregifwandes sigh allenast wara skyldigh femb weckors arbette, och förordat att 
slippa fiortton daghar före Michaelis och sigh tillbuditt, men capiten förwägratt, dhet han 
tilstår sigh giortt, emedan som han i rättan och nödig tijdh sigh icke inställte och han sigh tuå 
arbettzkarlar betingatt, warandes Erich Lustigh rest uthföre till Helssingland, och Nills tienar i 
Brunflodh. 
 Emädan som icke fulleligen ähr bewist att Balttzar Snider återstår med 9 weckors arbette 
hoos capiten Harder, så haar rätten modererat till siu weckor och proportionerat öfwer huf-
wudett, huad på huario wecka utaf uthfästatt löön, förståendes ifrå första maj till Michaelis 
kan belöpa, och slutitt att på Balttzars löön af 13 dahl. 16 öre, skall kårtas för resterande 
arbette 4 d:r 23 öre, och för halfua gambla sänghwarett 1 d. 9 öre, och moste altså capiten 
Anders Harder betahla dee återstående 7 dal. 16 öre k.m:tt utan oppehålld. 
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13. Comminister herr Elias Oldbergh angaf hurusom allmänna wäghen är lagd genom hanns 
bästa hemmans i Österhallom by åker och ängh, huar af han stoor skada tagitt och åhrligen 
tagandes warder medelst dhet ödh som der af kan förordsakas af andras creatur, huilkett i 
sanning befans. Dy lämbnades tagne skada och afsachnad till laga besichtningh och werder-
ingh, och sedan skall swaar föllia \huem/ som den refundera böör och skall. 
 
14. Gamble länssmann Nillss Hanson förekom och inlade een fullmacht af Arne Carllson i 
Norie, datert Owijken d. 3 octob. 1674, verificerat af då warande länssman Joon Muhr, ly-
dandes ibland annatt, hurusom Nillss Hansson haar betaltt Arnes hustrus jordepenningar i 
Myre, som hennes broder Anders Jonson skulle betahla, som des faders hemman j Myra 
besåth, nembl. 10 r.d:r effter quittens d. 4 maj [fol.236v] a:o 1667, och till broderen Peder 
Jonson d. 17 junij 1667 10 r.d:r, begärandes få sina uthlagde penningar igen, huartill Anders 
Jonsons änckia, hust. Agnes Jonsdotter swarade, att hennes man betalatt till Arnes hustru 4 
richzdal. och ett skrijn för 2 r.d:r och lijkawäll hafwer Nillss Hansson betaltt hennes fulla 
jordepenningar 10 r.d:r. Rp. Att henne borde fuller mehra effter sina bröder Månss, Peder och 
Hans Jonssöner, som ogiffta dödde, af dess jordepenningar ärfwa. Till de 10 r.d:r som Päder 
Jonson af Nillss Hanson bekommitt, swarades att han haar fått af Anders Jonsson d. 2 
decemb. 1668 4 r.d:r 1 ortt 12 sk. Swaras och bewijses af fullmachten wara 5 r.d:r på hans arf 
gode giorde, och inalles borde huar broder hafwa 20 r.d:r, och Peder altså med omtallde 10 
r.d:r fått allenast 15 richzdal. och inga bewijs att Månss och Hanss sina jordepenningar fått 
och opburitt. Hustru Agnes bekänner sigh gifwitt intresse och lego i 3 åhr åth Nillss Hanson 
för denne hans fordran.  
 Af föregående ransakningh befinnes att gamble länssman Nillss Hansson hafwer på Arne 
Carllsons hustrus Kerstin Jonsdotters jordepenningar i Myre betallt 10 r.d:r och på Peder Jon-
sons andehl äfwen och 10 r.d:r d. 4 maij och 17 junij 1667, huilken skulld hustru Agnes Jons-
dotter hafuer i 3 åhr förränttat, och ändoch 4 r.d:r finnas på hustru Kerstins wägnar des utan 
wara betaltte. Så pröfwas lijkawäll skähligt, att Nillss Hanson böör niutta sine uthlagde 10 
r.d:r af des jordepenningar i Myhre, helst och emädan som henne \pröfwes/ åthminstonne så 
myckett aff sine bröders Måns, Peders och Hans Jonss sönners jordepenningar i Myra ärffte-
lijgen kunna tillfalldne wara. I lijka måtto ehrkännes och tilldömmes Nillss Hanson att niutha 
des uthlagde 10 richsdal. på Peder Jonsons jordepenningar i Myre, efftersom honom föruthan 
dee femb r.d:r han bekommitt meera borde förståendes bäggie posterne á 6 m:k s.m:t huar 
richzdal. och wari hust. Agnis och Nills Hanson således i det måhlet åtskillde. [fol.237r] Men 
der Arne Carllsson på sinn hustrus Kerstin Jonsdotters hafwande arfzrätt uti des frambledne 
bröders jordepenninghar i Myhre skulle mehra prætendera, så förbehålles den till lagligitt 
uthförande. Den 5 dito hafwer hustru Agnes på sin och sina barns wägnar under lofl. lagh-
mansrätten appellerat. 
 
15. Länssmann Swän Herkullson beswärade sigh öfwer sochn prophossen Essbiörn Pedersson 
i Åbåssen för försummelsse i sin tienst, och att han antogz sidst in julio a:o 1685, och icke 
giortt tienst längre än till den 21 aprilis anno 1686, och lijka wäll oppburitt des fulla löön, och 
enär han blifwitt påmintt derom brukat elack mundh, först att han intett hade tijdh, effter som 
han måtte först reesa kringh effter sin löön och sedan alldeles nekatt, emädan som han låtitt 
wärfwa sigh till dragon. Hwar emoth exciperades sålledes, att han begyntte sitt åhr widh 
wåhrtingett 1685, (som hölltz den 16 maij) med dett han skaar spöö till een execution som då 
förrättas skulle, och warit sedan med till Hackås på een execution, och lijkwäll af länssman 
illa slaghenn. Rp. Att han öfwertalltes skära spöö för den förrighe prophosen Dahlkarll, men 
enär execution skulle skee förledne wåhr, war han bårtta, och dy måtte länssman andra der till 
öfwertalla, och under den tijden råkatt Essbiörn, och gifwitt honom tuå slagh.  
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 Nämbdemännen berätta, att han på sochnestämbningen effter midsommaren något antogz, 
och een heller tuå gånger, i medler tijdh mädan dee accorderade, brukades. Essbiörn föregaf 
sigh blifwa af länssman så illa slagen d. 20 aprilis sidstleden, att han eij kunnat göra tienst. 
Rp. Att han söndagen effter war i kyrkian, och heela sommaren på sitt arbette som een annan, 
och gaf honom ett heller 2 slagh af een lijten käpp öfuer axlarna för hans försummelsse 
skulld, deth gewaldiern Raal Rase betyger sigh see, och håller deth utan skada skee. Essbiörn 
beropade sigh på sin granne Anders Mattzson i Åbåssen, att han weet berätta om [fol.237v] sin 
opassligheet, som föregaf honom wara siukligh strax effter länssman honom slagitt, men intett 
sedt honom wara huarken blå eller blodiger, heller om han elliest siuuk waritt, men sitt 
sommararbete haar han giortt. Essbiörn sade sigh måst leija i åhr några dagzarbetten der han 
förra åhren låttit sigh läija af andra. Länssman hölt Anders Mattzon för sinn afwundzman, 
medelst något tahl och åthforor aff hans hustru. Dertill Anders intett swarade.  
 Såssom af föregående ransakning befinns att Essbjörn Pederson haar giortt allenast 3/4 
deels åhrs sochnprophoss tienst, och lijkawäll oppburitt heela åhrslöönen. Altså pröfwes skiäl-
igt, att han böör restituera och lefwerera tillbaka 1/4 deelz åhrs löön och frijheet han niutitt, 
och medelst hanns fattigdom böthe allenast för tredsko och olydno sina 3 m:k. Och deth han 
ett heller tuå käppslagh fått för sin försummelsse gåes förbij, helst och emädan som han intett 
kan bewijsa sigh waritt blå eller blodiger och icke heller hans sommararbette der af hindratt 
wordett. 
 
16. Joon Jonsson i Bårgen och hans sonn Peder angåfwo Olof Jonsson i Bothåsen hafua för-
ledne Bartholomei dagh på kyrkiowallen kallatt dem tyfwar och beskyltt dem i sina fäbodar 
waritt och stuhlit något, beropandes sigh till wittnes dragonerne Carll Wänman, Isaac Nordan-
wäder och Anders Simpa. Carl Wänman berättade Olof Jonson säija till Peder Jonson effter 
något sambtahl som han intett hörde, om Bartholomei affton, intett lägger iagh digh något 
tyffstycke till, men iag håller tig lijka wäll derföre. Isaac, att Peder frågade Oloff om han 
lägger sigh tyfstycke till, och Oluff swaratt, intett lägger iag tigh tyffstycke till, utan iag håller 
din fader, tig och din broder derföre, wettandes intett huad tahl dee förr sins emillan hafft, 
eller huad han meente der medh, skiutandes Peder ifrå sigh med wänstra handan, och hotade 
med käppen.  
 Anders Simpa, att han hörde dem ordkastas widh gerdzlegården och icke meera aff Oluf 
säijas, att iag håller tigh, tin faar och tin broder före och mehra intett, huar till Oluf Jonson 
swarade, att han frågade [fol.238r] Joon Jonson söndagen förr, om han warit i hans fäbodar, och 
han sade, ja. Sedan om han något warsse blef? och han sade neij, ytterligare om han war 
allena. Rp. Tillika medh sonen Peder. Sidst, om han sedt huru der handteratt war. Rp. Illa, och 
tychte underligit wara, att han deth icke optächte.  
 Då sade Joon, kanskee i hållen migh derföre, och fick till swaar, intet beskyller iag eder, 
och weeth eij huem iag skall hållat före, och der med åthskilldes dee. Bartholomei dagh 
råkade han Erich och Peder på wallen om afftonen, och dee frågat om han dem beskyllt för 
tyfnad i fäbodarne. Swarade sigh intett wetta huem han skall beskylla derföre. Och der hoos 
frågade huad dee där löpa effter, och dee nekatt sigh där waritt, beropandes sigh på Erich 
Anderson och Joon i Swänssåsen, Johan i Bothåssen, Anders Påhlsson i Joxåsen och dragon 
Mårten Horn, huilka eenhälleligen berätta sigh see dem tallas widh, och enär Oloff gick ifrå 
dem, ropade Peder, hörer att han lägger oss tyfstycke till, och Oloff swarade, neij, iagh lägger 
eder deth intett till, utan frågar huad i löpa på kiälen effter, och Peder gått effter honom och 
han stötte honom ifrå sigh och höttade med käppen och gick sin wägh, och Peder lijkawäll ett 
stycke effter. Berättandes bäggies wittnen att rustmästaren Mårten Rytter i Marieby stod der 
iempte. Oloff föredrogh hurusom dee intett hafwa någhon ägendom på kiählen, och lijkawäll 
esomofftast der äre och dy undratt der på. Rp. Att dee hafft några köör i samma boowall hoos 
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Chrestopher Bråddesson, men den gången waritt att fiskia der i neijgden, och om nattan legat i 
Olofs huus, ehuruwäll dee intett fiskie der äga.  
 Alldenstundh Joon Jonson i Bårgen med sina sönner Erich och Peder intett kunna med 
giltige skiähl öfwerbewijsa Oloff Jonson i Bothåssen tillagt dem något tyfwerie, utan frågat 
dem huad dee gå effter på kiählen, och sålledes bytt sina ordh tilsammans. Altderföre finner 
rätten skiähligt att frijkalla Oloff Jonsson för dheras tiltahl i det målett och dee tillijka med 
andra warnas och förbiudes gå och wistas på sådanne afbelägne ortter, derest dee intett 
rådande äre, och intett böra wara.  
 
17. Effterskreffne hafwa ofärdige broar och wägar och plichte effter 3 capit. [fol.238v] Bygh-
ningzbalken landzlagen huar sina tree m:k. Nillss Ersson i Billsta, Månss Person i Fäste, Erich 
Siuhlson i Billsta, leuttnant Erick Planttingh, Hanss Hanson i Lägdom, Jöran Månson i Fäste, 
Månss Jönson i Näckstad, hust. Elsa i Kårgierdh. Näckstad byn som haar een half mäling 
ofärdigh myrwägh, och föregifwa sig des utan hafwa sine broar, lembnes denne gången, och 
åligger Peder Olson i Östnår som på dehlningen waritt att bewijsa dem wara plichtige bem:te 
ofärdige wägh bebyggia. 
 
18. Anders Erichsson opbiuder andra gånghen Anders Nillsons hemman i Tåssåssen af tuå 
tunlandh för reda penningar, 90 dal. s.m:t. Sammaledes uthlöst Nillss Jonsons och des 2:ne 
systrars odalsrätt i hemmanet med 18 dal. s.m:t oklandratt. 
 
19. Mattes Olsson insinuerade Bengt Tommesons accord och sytningzskrifft på hemmannett i 
Båhlåssen af 3 ⅓ tunland, af inneholld, att han honom och hans hustru till dödedagar föda och 
ernähra skall, iembwäll och uthgifwa till Bengt Tommasons och des hustrus syskon effter 
deras dödh 30 dahl. s.m:t i godhwillia, och sålledes till hemmannett berättigatt, huilkett con-
tract andra gången opbödz utan klander. 
 
20. Sunwijss Pederson i Huattiom påmintte om begärtte confirmation på giorde testamente till 
sin hustrus systerson Oloff Erson i syttningzlöön effter som alt är aflinge godz och på deth 
han det må kunna få, hafwer han oppwist een skrifft af d. [lucka] 1686, att Elof som uthrijkes 
är äfwen med dee andra syskonen utaf hust. Kerstins cederade ägendomb och arfsrätt i Dillne, 
emot deth han och dee kunde effter hennes dödh hafwa att wäntta. Dy bewilliades honom 
stadfästelsse der oppå. 

 
 
 
Ting 30 april och 2 maj 1687  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:12, fol 55r-59v. ÖLA 
 
Anno 1687 d. 30 april och 2 maj medh allmoghen aff Owijkens tinglagh, præsente prætore 
och nämbden. 
 Joon Olsson i Swensåsen,  Nillss Person i Hackåssen,  
 Mattz Hanson i Wijken, Erich Anderson i Miähla, 
 Peder Nillsson i Österåsen,  Anders Jonson i Wästbackan, 
 Pedher Olsson i Näckstad,  Chrestopher Erson i Fäste, 
 Elias Jonson i Elffwen,  Jöran Pedersson i Kiöfra, 
 Siuhl Pedersson i Hällne. Sunwijs Mårtson i Kålgierdh. 
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1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater. [fol.55v]  
 
2. Jöran Nillson i Årrgårdhen skuldgafs hafwa besåfwitt Kerstin Jönssdotter ifrå Klåckar-
backen och aflat tillhopa barn som i liffwett ähr, huilka tillstå gerningen, och ingendhera 
medh dhen synden tillförne beslagen, och hon af ächta säng född. Ty böther han effter 3:die 
capitlett Gifftmåhlabalken landzlagen 40 m:k och kånan effter praxin 20 m:k. 
 
3. Carl Jönsson i Sanne anklagades hafwa häfdatt sin syskonebarn Elin Roaldzdotter, och 
aflat barn tillsammanns, som i lijffwett ähr, som och tillstodhe gärningen; warandhes han född 
af brodren och hon aff systran. Altså dömmas dee effter Kongl. Straffordninghen och dess 
2:ra artickell att böta huar sina åttatijo dahl. s.m:t. 
 
4. Hannss Nillsons änckia j Skåttgårdh, hustru Märitt Swensdotter fordradhe aff Joon Ersson 
i Watuwijken och Bergh sochn tijo dahl. s.m:t som restera på ett hästekiöp. Resp. Att Larss 
Gulichson i Hofwermo war interesserat halfpartten i samma kiöp, och intett betallt der på och 
Joon lefwereratt effter hustru Märittz begäran twå dahl. s.m:t öfwer halfpartten, anhållandes 
att hon måtte obligeras af honom fordra dhee åtherstående tijo dal. s.m:t. Hustro Märrett 
föregifwer sigh med Larss icke köpslagat, utan medh Joon som henne om betallningen för-
säkratt, och hon förmeente dhet Halfwar Jonsson i Bergh som tillstädes war, skall wetta dhet 
betygha. Doch uthlåfwade Joon Ersson willia till hustru Märett bem:te 10 d:r s.m:t betalla och 
sökia Larss Gulichsson, dett han och moste forderligen fullgiöra. 
 
5. Joon Ersson i Wattuwijken fordrade aff Larss Gulichson i Hofwermo tijo dal. s.m:t som 
åtherstå på ett hästekiöp medh hustru Märitt i Skåttgården, och Joon måtte betalla, och Larss 
lijkawäll niuttit dess halfwa wärde enär han sålldes, huartill han beiakar, men föregifuer sigh 
hafwa een prætension och fordran hoos hustru Märitt för något lijn, och henne derföre intett 
stembdt. Huarföre beslötz, att Larss Gulichsson skall betalla ofwanben:te 10 d:r s.m:t [fol.56r] 
till Joon Ersson uthan oppehålld, och söke Larss hustro Märitt lagligen om sin prætension 
som han bäst kan och gitter. 
 
6. Pedher Olsson i Myhre kärade till Jönnss Erson i Westnor om tree dal. kopp.m:t som hoos 
honom af Erich Jönson i Elfwen wore insatte för 1686 åhrs afradzpenningar af Fettiebodharne 
åth munsterskrifwarenn Larss Ristelius, och ehuruwäll Jönss Ersson blef förbuden dem till 
honom leffrera, så har han dhet lijkwäll giordt, och Ristelius rymbdt bårt, och afradzpen-
ningharna fordras å nyo. Rp. Att dee insattes för än förbudet kom, men wore i beholld enär 
dee förbödes och Ristelij uti hans frånwaro dhem af hans hustru medh mehra begärt och fått. 
Altså och emädan som dee insatte 3 d:r kopp.m:t äre emooth förbudh och ordre uthlefwe-
reradhe, så moste Jönss Ersson dhem betalla, och sökia dhem hoos wederbörandhen som han 
bäst gitter. 
 
7. Dragon Nillss Olufsson Orm, barnfödd i Wessmanlandh och Munther sochn föreställtes 
och angafs hafwa för tree weckor sedhan stullit een tunna malldh aff Anders Nillsson i Gierde 
i Hackåhz sochn uthur hans badstuffwa och fått pass halfpartten dher af igen. Resp. Att han 
dhet tillijka medh dragon Bengt Ersson Bergh ifrå Nerckie stullit och bonden fått dhet mästa 
ighen, föruthan dhet som uthsållat war. Berättandhes sigh kasta bortt agnarna och sedan dhet 
töör well så wara som bonden sägher. Bengt Bergh bekänner sigh warit medh Nillss Orm i 
rådh om stöllden och fölgdtz båda dijth och dädan och mälden dehlat och huar sin dehl till sitt 
quarter buritt, och bonden fått dhet igen, och samma natt warit till Kåhlgierd att stiähla, derest 
Nillss taghit uth ett fönster och tagit ett paar gambla wanthar som lågho på bordet in för 
fönstrett, huilka dragon Abram Larsson Krabbe egde, och han satte fönstrett ighen effter sigh, 
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dem Nillss behölt. Men daghen effter haar Bengt dem fått, och skulle betalla Nillss för dess 
halfpart, huartill Nillss beiakade. Dragon Abram Larsson föregaf sigh [fol.56v] näst för juhl 
genom samma fönster mista een hoop maatsaker, och misstäncht Ormen dherföre, men Nillss 
Orm nekar sigh dhet giordt. 
 Nills Orm befins a:o 1683 hafwa tillika medh dragon Olof Werre[?] och Erich Lijten 
stullit 10 lispund ost á 3 m:k och dömbde effter Kongl. Straffordningen, huar effter dee och 
plichtatt hafwer. Anno 1686 hafwer och Nillss Orm tillijka medh dragon Johan Ruth stullit 
hoos Nillss Nillson i Hällne 1 ¼ tunna korn och kött af tree st. kalfwar, och derföre den 20 
aprillis 1686 dömbde och plichtatt för 10 d:r 4 öre s.m:t. 
 Nämbden werderade een tunna malldh för 2 d:r s.m:t och wanttarne för 5 ⅓ öre s.m:t, och 
eenhälleligen funno skiähligt, att Bengt plichtar för halfwa stöllden, och Nillss Orm som till-
förne twenne gånger stullit, dömmes effter Kongl. Straffordningen till lijfwet. 
 Såsom dragon Nills Olufsson Orm befinnes hafwa twenne gånger tillförne stullit och der-
före lagdömbder, och nyligen af Anders Nillson i Gierde een tunna mälldh á 2 d:r s.m:t och af 
dragon Abramm Larsson Krabbe ett paar wanttar för 5 ⅓ öre s.m:t, tillika medh dragon Bengt 
Erichsson Bergh stuhlit och afhänt. Altså finner rätten skiähligt att döma Nillss Olsson Orm 
effter Kongl. Maij:ttz Straffordningh, att mista lijffwet. Och Bengt Bergh som i senaste tiuf-
naden warit medh honom deelachtigh, saker effter högstbem:te Straffordningh att betalla tree 
gånger så mycket som halfwa tiufften war, som ähr 3 d:r 8 öre s.m:t, doch under höglofl. 
Kongl. Swea hofrättz högrättwijse och änttellige resolution underdån ödmiukl. heemstält. 
 
8. Liquidation emellan sahl. reghementzskrifwarens Daniell Larssons änckia hustru Anna 
Olssdotter, och för detta munsterskrifwarens Larss Risteli cautionister Swen Peersson i 
Häggen och Månss Adamsson i Hanabacken företogz och befans, nembl. anno 1685 den 20 
november hafwa dee slutitt rechningh [fol.57r] huar effter Ristelius blef skylldigh 99: 27: 18 
s.m:t och bäggie rächningen underskrifwit som originalet af Sideni änckia oppwistes uth-
wisser, huar emooth dhess löfftesmänn ingofwo een rächning aff samma dato, och af beggie 
underskrifwin: warandes debet lijka och credit äfwen så, förutan dhet, att där lefwereringen 
ähr satt mitt på bladhet, är uthfördt 70 d:r medh annat bleck, och utj saldo af 89: 27: 18 raderat 
uth dee första 9, och satt i ställe 2, och sålledes giordt sigh bem:te 70 d:r goda, som ögon-
skenligen synas. Dy kan intet med skiähl säijas emoot bem:te rest af 99: 27: 18 s.m:t. 
 Aff reservhemmannet i Årrgården haar Ristelius opburitt 1685 åhrs ränta 14 d:r 1 öre, 
effter quittens d. 8 decemb. 1685. Dee 57 d:r 26: 16 assignerade till h:r Ruthenkranttz com-
pagnie äre betalte, 1:mo) till Rutenkranttz 29: 5: 16, d. 16 julij 1686, och d. 13 aug. 1686 af 
h:r öffwersten 28: 21, huilka h:r öffwersten niuttit af Essbiörnssons hemman i Opåssen 16: 25: 
4 och Johan Careel quitterat d. 15 martij a:o 1687 11: 25. Facit 28: 18: 4. Cautionisterne in-
lefwererade een formerat rächningh på 1684 åhrs renthor compagniet anslaghne, som inalles 
bestå aff 2408: 6: 16, och Sideni och Ristelij underskrefne rächningh på dito åhr d. 29 maj 
1685 lydher på 2427: 19: 8, huar uti Ristelius dher iemptte debiteres för 23 d:r s.m:t opburne i 
Skåttgården. Item för 1683 åhrs rest effter revers 33: 4: 8 och fordzell effter specification 17: 
1: – resp. Dee 23 d:r borde icke påföras Ristelio emädan som Sidenius sielf opburitt af Hannss 
Nillssons änckia hustru Märett i Skåttgården 1683 åhrs kornpenningar af tinglaghet, nembl. 
370: 12: 12 s.m:t, quitterade den 8 octob. 1685, då han förr uthgifne quittencier igentaghit, 
och Ristelius fuller af hustru Märitt något der på opburit, men af andra medell henne betalt. 
 Hustru Märitt berättar sig sända medh Ristelio några gånger penningar till Sidenium och 
fått quittens tilbaka, och där dee bäggie slöto rächningh i Årrgården, taaltes dee så widh, att 
hon fick fullt quittens [lucka] begärer påberopade revers öfwer 33: 4: 8. Rp. Af 1683 åhrs 
underskrefne rechningh af dem bäggie d. 1 julij 1684 [fol.57v] finnas dee och äre inbegrepne 
först i dee 65: 5: 8 som i 1684 åhrs rächningh optagas, och desse sedan uti sluthrächningen d. 
20 novemb. 1685 uti dee 99: 27: 18. Till dee 17: 1: – haar Ristelius annoterat baak på 
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rächningen, att fordzlen står dels inne och deels betalt, som han eij niuttit, men förr dem i 
rächningh accepterat. Cautionisterne oppwiste och opsatt rächningh för 1685 och debiterer 
compagniet äfwen som 1684 för 2408: 6: 16. Men underskrefwen rächningh d. 20 novemb. 
1685 lyder äfwen som 1684 på 2427: 19: 8. Sahl. Sideni underskrefne opsattz af den 8 maj 
1686 lyder att leutnant Vallentin Wirck niuter af Hellie hemmannet 13: 11: 12 och brister på 
Risteli löön 11: 5: – s.m:t huilka 24 d: 16: 12 th. göras goda på Sideni fordran. 
 Såsom aff sahl. reghementzskrifwarens Daniel Larssons Sideni och för detta munster-
skrifwarens Larss Risteli sluthne och af bäggie underskrefne rächningh d. 20 novemb. 1685, 
befinnes Ristelius wara skylldigh blefwen 99: 27: 18 s.m:t, ehuruwäll Ristelius sitt bekombne 
exemplar dher af, hafwer raderat och förändrat att ballancen icke skulle högre wara än 29: 27: 
18 s.m:t som ransakningen innehåller och uthwijser. Jembwäll och hafwer Ristelius opburit 
som honom icke war committerat af reserve hemmannet i Årrgården 1685 åhrs räntta bestå-
ende aff 14 d:r 1 öre s.m:t effter hans quittens d. 8 decemb. 1685. Men dee graverade 57: 26: 
16 s.m:t befinnes han hafwa effter quittancier betallt och clarerat. Effter Sideni opsattz af den 
8 maj 1686 göres Ristelio fölliande påster goda, nembl. 13: 11: 12 af Wellie hemman som 
leutnant Vallentin Wirck bekommit, och resten på Risteli löön 11: 5: –, görandes tillsam-
manns 24: 16: 12 som kårthas på ofwan specificerade ballance aff 113 d:r 28: 18. Hwarföre 
blijr Ristelius der på skyldigh 89 d:r 12: 6 s.m:t som oprättat liquid actioris rächningh 
uthförligen förmåår, huilka 89 d:r 12: 6 hanss cautionister Swen Pedersson i Häggen och 
Menss Adamson i Hanabacken dömmes effter deras obligation och caution de dato Owijken 
d. 13 julij 1685 betalla. Beträffandhe den åthskillnad som dee föregifwa wara emellan 1684 
och 1685 åhrs oprättade [fol.58r] rächningar och compagnietz jordebook som dee hafwa, 
bestående aff 19: 12: 16 som Ristelius är debiterat högre före huardeera åhret, så ehuruwäll 
rechningarenars debet af Ristelio med dess eghenhändighe underskrifft är ehrkiänt, så finns 
icke desto mindre för bättre säkerheet skulld nödigt, att jordeböckerne blifwa collationerade, 
och skulle berörde differentz der af finnas, så böör den på ofwanståendhe summa af 89: 12: 6 
decourteras.  
 Anbelangande dee 23 d:r som cautionisterne förmena Ristelius intet niutitt af Skåttgården, 
och lijka wäll med dhem graverat, emädan som Sidenius, 1683 åhrs kornpenningar för heela 
tinglaget af Hannss Nillssons änckia hustro Märitt Swensdotter opburit, och quitterat d. 8 
octob. 1685, så kan rätten icke frijkalla dhem derföre, alldenstundh Ristelius dem sielf i 
rächning wedhertagit, och hustro Märitt ingen wettskap der om hafwer, än att Sidenius och 
Ristelius uti Årrgården enär dee slöto rächningh så taltes widh, att hon bekom fullt quittens. 
Huad dee 33: 4: 8 som dee prætendera widkommer, så befinnas dee pro a:o 1683 warit pro 
resto som bäggies rächningh af den 1 julij 1684 uthwijsser. Altså kunna dee dem till 
afkorttningh icke niuta. Sidst, angående 17 d:r 1 öre fordzlepenninghar, så äre dee och i 
rächningh erkände, och Ristelius bak på rächningen annoterat, att een dehl står inne hoos 
allmogen och een dehl lefreradt till regementzskrifwaren, huarföre kan ingen afförningh dher 
på niutas, utan resten kan infordras, och der något bewijss finns, att sahl. Sidenius fordzlen 
opburitt, och intet i rächningh opptaghitt så wore skiähligt, att dee blefwe afrächnade och 
goda giorde. 
 
9. Hustru Britta i Sanne kärade till hustru Ingeborgh Andersdotter j Östnår för och om 16 ½ 
r.d:r som skulle restera på dee fyrattijo r.d:r som hennes man Jöran Olsson waritt skylldigh till 
hustru Brittas mann, sahl. Chrestopher Swensson, huartill blef werderatt een koo för 3 r.d:r 
och kornskylar på åkeren á 1 ½-annan ortt för 12 ½ r.d:r som länssman Jacob Hansson och 
tolfman Anders Michelsson och Olof Jonsson i Östnår sine dato attesterat, huar [fol.58v] 
emooth exciperades och swarades, att hon der på icke något skylldigh är, utan först öfwer-
tallat Chrestopher Swensson att dee werderade kornskyhlar icke blifwa tagne, och han i dess 
ställe iblandh annat lät honom bekomma een häst för 5 ½ r.d:r, huilken han sedan intet wille 
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behålla, och dy känt sigh bem:te 5 ½ r.d:r skylldigh, och innewarande åhr dem betalt på 
hustru Brittas wäghnar till länssman Swen Herckullson effter quittens d. 23 januarij sidst-
leden, opwijsandes bem:te länssmans Jacob Hanssons, tolfmäns Anders Michellsons och Olof 
Jonssons j Östnår attest af d. 7 feb. 1687, som lyder, att enär dee a:o 1672 woro befallte att 
exequera Chrestophers fordran hoos Jöran Olsson, blefwe partterne sin emillan så förlijchte, 
att Jöran blef allenast skylldigh een halff r.d:r, den han betallte kommande ifrå Norie, med een 
halfftunna baggsallt, den dee medh nambn, signete och bomercken verificerat hafwa, och 
förmäla sig dhet kunna hålla medh sin siälls sahligheetz edh. Hustru Britta föregaf sigh deraf 
intet wetta, och att hennes man på sin sothesängh berättat i hennes brors närwaru, att han af 
Jöran huarken koon eller kor[n]et bekom, och dy skulle dee 16 ½ r.d:r stå obetallte. Men 
hustru Ingeborgh beropar sigh på ofwan nämbde attest, tillståendes honom intet få kohn och 
kornet, utan som förr sagt är, i annat wärde. 
   Till dombs voterades. 
Ändoch för detta länssman Jacob Hanson och tolffmännen Anders Mickellsson och Oloff 
Jonsson i Östnår medh hand och segell attesterat d. 7 februarij innewarandhe åhr, att 
frambledne Chrestopher Swensson i Sanne blef på senare execution hoos Jöran Olsson i 
Östnår med honom förlijckt, att han icke mehra på dee 16 ½ r.d:rs fordhran war skylldigh, än 
een half r.d:r, den han sedan, kommande ifrån Norie, med een halff tunna baggsallt hafwer 
betallt. Så håller rätten lijkwäll säkrast wara, att låtha saken beroo till dess bem:te personer 
kunna blifwa om uthgifne attest lagl:n afhörde. 
 
10. Länssman Swen Herkullsson angaff dhet hustru Britta i Sanne [fol.59r] haar fäbostället 
Åhrådalen, som under länssmans hemmannet i Skåttgården lyder och legat, begärandhes dhet 
under förra och rätta bostället, huilket och af 1666 åhrs afradzbook finns. Resp. Att hennes 
man af förra åboen a:o 1674 eller 1675 dhet sigh tillpantatt för een tunna korn á 3 r.d:r och 4 
kannor rågh, och efftersom länssman dher på förledne åhr klandrade, haar hon dhet lämbnat, 
och lijkawäll most betalla affradzpenningar, 4 öre s.m:t. Anhållandes nu att igenfå sina uth-
lagde penningar. Länssman föregaf inga penningar till lösn hafwa, och förmente Kongl. 
Maij:ttz och chronan lärer dhet göra. Dhet befins att länssmans hemmannet den tijden war 
skatte och odall. 
 Resolutio. Så wijda hustru Britta a:o 1686 godwilliogt cederat Åhrådalens fäboställe 
under förra bohlstadh Skåttgården, så antager länssman dhet, och åhrligen uthgiör derföre 
wahnlig afradh, och der hustro Britta änttelligen söker igen uthlagde penninghar derföre, som 
hon böör medh full skiähl bewijsa, så kan hon dhet göra lagligen. 
 
11. Dragon Erich Mickellson Falck opbödh första gången Månss Erichsons hemman i Sölf-
backen af 1 tunland för 30 d:r s.m:t, att betalla halfpartten strax och resten Gregori tijdh, doch 
förbehålles Kongl. Maij:tt och cronan dess lössn, effter dhet uthom börden sålt ähr, der dhet 
intra fatalia icke af bördemän klandras och löses. 
 
12. Mattes Olson opbödh tredie gången Bengt Tommasons accord och sythningzskrifft, att 
effter han och des hustrus döödh tillträda hemmanett både i löst och fast. 
 
13. Anders Erichson opbödh tredie gånghen Anders Nillsons hemman i Tåssåsen af 2 tun-
landh för 90 d:r s.m:t, iembwäll och inlöst Nillss Jonsons och des systres odellsrätt i besagde 
summan medh 18 d:r s.m:t.  
 

14. Carll Nillson i Torp och Orrwijken opbödh första gången Anders Mattzsons hemman i 
Obåsen aff 3 tunlandh för 30 d:r s.m:t. 12 d:r betallas strax och resten 18 d:r nästkommande 
åhr 1688, huar [fol.59v] till Anna Perssdotter är bördig och effterlåtit honom lösa, doch 
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reserverat Kongl. Maij:tt och chronan dess lösn, effter dhet uthom börden såldt ähr, der 
bördemän intra fatalia dhet icke klandra och inbörda.  

 
 
 
Ting 26, 27 och 28 september 1687 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:12, fol 108r-113v. ÖLA 
 
Anno 1687 d. 26, 27 och 28 september i Owijken, præsente prætore och nämbden. 
 Joon Oluffsson i Swänsåssen,  Nillss Pedersson i Hackåsen,  
 Jöns Andersson i Miäla,  Peder Nillsson i Österåssen, 
 Peder Olsson i Näckstad,  Chrestopher Ersson i Fäste, 
 Elias Jonsson i Älfwen,  Jöran Pedersson i Kiöfra, 
 Siuhl Pedersson i Hällne.  Sunwijss Mårtenson i Kårgerd, 

Anders Påhlsson i Joxåsen, Joon Pedersson i Wästeråssen. 
 
1. Dato afflade nämbden effter nya edzformen sin edh å book. 
 
2. Samma dagh publicerades Kongl. Maij:ttz förnämbde placater. 
 
3. Erich Jonsson i Elfwen och Månss Olsson i Nambne, angofwos hafwa sidst in augusto 
förleden skutitt een älgh på Nambns skoghen? Resp. Att Erich och Månss waritt att besee 
elgzleden, och hunden råkat på elgen, och Erich den skutitt utan samtahl medh Månss, och 
hans huussbonde Lars Ersson i Nambne som ållderstegen är, niutitt halfwa kiöttet. Måns 
berättar sig wäll kunnat märckiat enär han hörde hunden skälla, och Erich kaste säcken aff 
sigh och lämbnat. Tagandes opp säcken och kommande effter pass 1/4 mijhl, war älgen 
skutten och döder på Peder Nillssons skogh i Österåhssen, förståendes at första skåttet skedde 
på Nambns skoghen, och dhet andra på Österåsens skogh och marck, men Peder Nillsson 
föregifwer sigh höra tuenne skått på radh, och så hastigt, att een eij kunnat der emillan ladda. 
Præsumerandes der aff att Erich och Månss fölgdes åth och bäggie sköto, dhet Joon [fol.108v] 
Pedersson i Wästeråsen bekänner sig höra. Och så wijda dee bäggie folgdz och delat kiöttet 
sin emillan, så hållas dee och lijka straffwärdighe. Dher till Månss eij neka kunde. 
 Alldenstundh Erich Jönsson hafwer skutitt ett älgzdiur, och Månss Olsson i Nambn warit 
medh i föllie, och giort sigh dehlachtigh der uthj och niutitt halfwa kiöttet. Altså appliceres 
straffet effter Kongl. Maij:ttz resolution 1685 till placatet om Jackt och diurfång och dess 9 
artickel till fembtijo dahl. s.m:t, och huartera effter 1673 åhrs resolution såsom förbudz-
brythare plichte medh sina 40 m:r, och hudan effter praxin confiscerat och heemfallen Kongl. 
Maij:tt och chronan, som æstimeres för 5 d:r 10 ⅔ öre s.m:t, och Peder Nillsson söke dem 
effter föregången laga citation som han bäst gitter. 
 
4. För detta munsterskrifwarens Larss Risteli cautionist Månss Adamsson i Hanabacken 
kärade till fältwäbell Nills Gyllensparre om sex dahl. s.m:t som han aff honom länt och icke 
betallt, och cautionisterne måst betalla för honom Ristelio en summa penningar och dy sökia 
hans debitorer. Resp. Att han aff Ristelio 1684 länt sex dahl. s.m:t och dem genom capiten 
herr Rutencrantz betallt till Lennart Krissman som förrättat hans tienst, emädan han war siuk, 
och det effter hans zedell, som h:r Rutencrantz tagitt och förlagt, oppwijsandes hans zedell 
och attestatum der öfwer aff d. 21 huius, lydandes, att Ristelius för sitt affrymmande gifwitt 
zedell till Krissma[n] att oppbära aff Gyllensparre dee länte 6 dahl. s.m:t, och effter som han 



 

199 
 

eij då hade penningar, betalte capiten Crisman bem:te 6 d:r, och giordt sig betallt aff fält-
wäbelens 1686 åhrs kornpeningar, huar emooth Månss hade intet att säija, och altså frijkallas 
Nillss Gyllensparre för samma sex dahl. s.m:t och Lennart Krissman obligeres framskaffa 
Risteli address der på. 
 
5. Dragon Peder Jönsson tilltaltes hafwa förledne sommar in julio tillijka medh dragon Joon 
Blix skuttit een älgh, och Blixen rymbdt [fol.109r] den 20 augusti? Resp. Att han intet war då 
medh, utan Jon sedan kommit till honom och berättat sigh elgen skuttit, och begärt att han 
wille hielpa honom heem med kiöttet, dhet han giorde, warandes orthen icke långt ifrån fiellet 
Drummen, därest små skogh och höga backar äre, och legde dertill häst aff Månss i Hana-
backen för tolff öre s.m:t, och Joon hade sin egen häst, och kommande tillbaka betalt Månss 
med kiött och penningar, och lämbnat hudan der quaar, dhet Månss tillstår, och berättar hudan 
der wara tree eller fyra dagar, den Joon afhemptade om enn affton, och intet sagt huad han 
med henne göra skulle. Sedan haar han och Peder henne buritt till Oluff Olsson i Hwattiom 
om een lögerdagz affton och wellat sällia för korn, men Olof intet wellat, och dee lagt henne i 
kornladan som öppen war, och om söndagen sågh han henne wara derifrån tagen, men aff 
huem weet han intet. Peder berättar dhet Joon sagt för honom sigh skohla gå och taga hudan 
der ifrån, men intet sågh han honom dhet göra. Joons hustru Rangnborgh Nillssdotter berättar, 
det hennes man sagt sigh skuttit ett elgzdiur, och skulle skaffa sigh hielpp att få det heem till 
quarteeret, och bracht heem något kött, men intet hudan, utan den lämbnat i Hanabacken, och 
sedan hafft till Hwattiom. Mera sade hon sigh der af intet wetta, förutan dhet at hon intet 
kunde äta af köttet, efftersom det stammade något illa, och hon med sådant intet war wahn, 
och att dhet lämbnades hoos wärden Oloff Hansson i Mattnäs i een cammar, för huilken een 
rännstång war, och enär hon sedan skulle dhet afhempta, war cammaren öppen och kiöttet 
bårta, och han sagt sigh dhet eij taghit.  
 Länssman Swen Herkullsson berättar sigh få höra först der aff at tijondebogen war 
kommen till prästegården, och dhet för leut:n Wallentin Wirck angifwitt, som för dhet och 
annat tyfwerie bleff han i arrest tagen och kom till rymningz. Sedan frågat Peder Jönson effter 
hudan, som swarade första gången, att den wore för korn sålt till kyrckioherden i Sunne. 
Sedan at högwälb. öffwersten den bekommit. Peder tillstår sig så sagt, att harmas med 
länsman [fol.109v] som så hårt honom derom tiltalte, men säger dhet eij sant wara, utan Jon 
skulle den tagit ifrå Hwattiom, och weet icke huart den sedan kom. Länssman haar sedan 
genom fogdekarlen Anders Mårtensson låtit fråga Peder der om, och fått till swar, att herr 
öfwersten skall den behålla, och skrifwa Kongl. Maij:tt der om till, och om konungen gier 
sigh till fredz, så gier och länssman sigh till fredz. Swaar, att han så sagt till att harma dem, 
som doch icke sant ähr. Hustro Rangnborgh berättar sigh fråga Peder effter hudan, och han 
sagt, att herr öfwersten töör den få, dhet hon och för länssman och Joon Olsson i Swänssåsen 
berättat, enär dee henne der effterfrågat. Månss berättar Jon afhämpta hudan pass mitt i 
weckan. Peder berättar sigh föllia Joon till prästegården med tijondebogen, och widh till-
frågan, huru gammallt diuret monde wara, sagt sigh dhet eij wetta, och intet förstånd der på 
hafwa, och straxt derpå, att dhet war fem eller sex åhrs oxe som Joon sagt, och att hornen 
lämbnades i skogen som åhren uthmärckia. Item, att han gifwit Joon förslagh at låta 
öffwersten få hudan, och dy swaratt dhet åth hans hustru, men intet weeth huad han giorde der 
medh, och intett tallte med honom den gången, men till herr öffwersten war han intet, som 
han weet. Denne Peder Jönsson är infödd och rymbde ifrån compagniet 1673 pass, till Norie, 
och sidsta feigde tiente för dragon under dee norske her i landet, och fölgde dem bårt, och 
sedan fredh bleff kommit tilbaka åth Herrdalenn och 1682 blefwen antagen till soldath.  
 Oloff Hansson i Mattnäse föregifwer sigh lämbnat åth Joon Blix stugu och cammar, och 
weet intet huad han der hade, uthan enär länssman kom dijth och frågade effter elgzhudan och 
köttet, togz rännstången ifrån dörren, och då war 4 st. små kiöttstycken der opphängde, och 
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stången sattes före och weet eij enär hans hustru sina saker derifrån tagit, och om någon annan 
eller hon köttet bårt tagit, eij heller war han hemma, då hon [fol.110r] warit dijt. Rp. Att han 
war eij hemma utan hans hustru och Påhls, som denne folgde dijth, och sägo köttet wara 
borto. Påhl Jonsson ib:m berättat sigh föllia länssman dijth åth döran, och lade stången på, och 
weet intet der af, mycket mindre något kött tagitt.  
 Dragoun Peder Jönsson hafwer idagh sigh absenterat, och som Essbiörn Andersson i 
Giärde för länssman berättat, har han i morgons satt sig öfwer sundet till Hara, och sagt sigh 
skulle der göra skoor. Altså kan saken icke hielpas till sluth denne gången. 
 
6. Siuhl Olsson i Sällsåhn kärade till Udde Jönsson i Tunwågen, at honom förnekas dess 
förmäns rätta dehl i Giöla ödesböle, där han ett ängesstycke haar, men ingen skogh der effter. 
Han will och betaga honom fiskiett der i Fåhnsiöön, där doch bewijssligit är att Erich Persson 
i Rogsta, som brukat Mattesgården i Tunwågen, Siuhl Persson i Tunwågen och Anders 
Siuhlsson i Fällingen brukat tillijka fiskiett där sammastädes huar om annan, dhet Anders 
Peersson i Bärie uti Brunflodh sochn som der tient, attesterar d. 21 sept. förleden, och Elias i 
Älfwen sammaledes. Rp. Att han eij mehra af sielffwa Giöla weeth, än hans sal. swärfaar 
Siuhl Pedersson sagt, nembl. att Fällingen haar en lägde i Giöla, efftersom han lijten slått 
hade, men intet i skogen, och att alla tree fiskiat i Fåhnsiön. Siuhl föregifwer ödesböle liggia 
närmare Fällingen än Tunnwågen, och synes olijkt att dhet ingen dehl skulle haffwa i skogen. 
Uti jordboken finns ingen gammall afradh förd på Tunwågen, icke heller i nya affradzbooken. 
Udde föregifwer, att han skattar derföre ibland åhrlige uthlagorne, och att han wäll gamble 
gårdzbreef haar hemma som ingen öfwersedt, huaraf dhet lärer synas, hafwandes hwar sitt 
ställe i bäggie fiskieåhn leektijden, men sedan huar om annan med noot och näth som för 
gammalt warit. Siuhl haar i anseende till prætenderade skogh i Giöla rödiat tuå dagar och deth 
bränt, men Siuhl Pedersson låtit dhet beså, och nu af Udde opskurit, och fätt ellofwa skyhlar 
affrusen rogh. [fol.110v]  
 Rätten fann skiäligt att oppskiuta saken till dess gamble brefwen i Tunwågen blifwa 
öfwersedda, huar af man kan hafwa underrättelsse huru medh Giöla ödesböhls skogh och dess 
afradh må wara beskaffat. Rågen på tuistige skogen dömmes i quarstad till näste tingh, men i 
sielfwa fiskett brukar Mattisgården och Siuhl Pederssons i Tunwågen och Fällingen huar sitt 
ställe i fiskieleeken och sedan i siögarne huar om annan medh noth och näth, antingen dee 
haffwa lagh eller intet, som fordom warit.  
 
7. Capiten Anders Harder tiltalltes aff länssman Swen Herkulsson för des dåtters, hustru 
Maria Harders 40 m:k saaköören, och dess manss, fendrick Johan Valsteni 1684 och 1685 
åhrs lagmans- och häradzhöfdingzpenningar, emädan som han reste bårt, och dem icke be-
tallte, och efftersom hustru Marias moder bleff näst förr dödh och intet arff skifftat, söker han 
capiten at få af arfwet bem:t rest. Resp. Att han mehra kåstatt på mågen och dåtren än des arff 
kan belöpa, nembl. 1683 genom då warande reghementzquarteermestaren Michell Johansson 
Planting d. 1 october till Pähr Mattzsson i Stockholm 15 d:r 16: k:rm:t och till hans wärdinna 
hust. Elisabet Mattzdotter berörde dato d. 1 october 34 d:r k:rm:t och tuenne andra löse 
charteker, begärandes dilation på någon tijdh till des bytett kan skee, så will han samma rest 
betalla. Honom förehöltz, att arfwet lärer något högt stijgha, effter hemmannet är gått och 
dyrt. Rp. Att han åthminstonne lärer få så mycket. Slutit bleff att capiten begärte dilation aff 
befallningzman till juhl och då will han betallat, och befallningzman beiakade till Thomas-
mässo. Der på capiten honom handen sträckte. 
 
8. Emellan hustru Karin i Lanssom och hustru Gölu i Månssåsen om deras anhängige saak 
om gammall arff på [fol.111r] 1686 åhrs wåhrtingh företogz, och dess till föllie frågades först 
effter domen afsagd i Owijken den 14 octob. 1671, att gode män skulle arfwingarna i Lans-
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som åtskillia om dheras byte, och effter ingen bytheslängd fans, att huar kunde bära tillbaka 
och ånyo bytha heller iäncka, och broderen som sina systrar swara skulle, war döder, bleff 
slutitt att gamble syskonen skulle haffwa 11 ½ r.d:r, och Jöns Andersson i Backe skulle på 
barnssens wägnar betalla der på siu r.d:r. Peder Andersson och Nillss Olson i Lanssom på tuå 
barns wägnar 2 r.d:r. Oloff Pedersson på sin hustrus wägnar 2 ½ r.d:r. Facit 11½ r.d:r som 
instrumentet daterat Lanssom d. 26 novemb. 1671 utwijssar. Bemelte 1671 åhrs doom är icke 
till finna, emedan som dhet åhretz dombook icke är i häradzkijstan, huarföre beslötz att däruti 
intet kan mehra giöras utan måste beroo och förblifwa med dhet. Alla wederbörande medh 
nambn och boomerken bem:te dato d. 26 novembris 1671 giordt och samtycht hafwa. Och 
hafwa gamble syskonen, huar ibland hustru Gölu Jöransdotter en är, intet fått uth ofwan-
skrefne 11 ½ r.d:r aff oppnämbde perssoner, så haffwa dee dem att sökia och wara der med 
till fredz. 
 
9. Dragon Nillss Olsson ifrån Hallom förestältes och skuldgafs hafwa besåfwitt kånan Karin 
Olufsdotter ifrå Mattnäs och aflat barn tillsammans. Huar till han beiakade, och hon bekände 
barnet blifwa födt förledin wåhras, och läfde allenast åtta dagar, och tillförenne wara oppen-
baratt, och jordegummans närwaru skett, som betygas sant wara. Hon hafwer tillförenne hafft 
oächta barn medh drängen Peder Andersson ifrån Ånghron och Nillss will henne ächta. Altså 
blifwer hans brått effter praxin för en kåhna 3 m:k. Och emedan som han denna ächta will 
blijr hans saak effter 3 cap. Gifftmålab. L.L. halfwa mindre, och Karin medelst det hon förr 
besåfwen war [fol.111v] effter Kongl. Maij:ttz resolution borde med dubbelt straff beläggias, 
men all den stundh han henne till ächta tager, så blijr hon saakfält till halfparten som är 20 
marck.  
 
10. Dragon Johan Jacob von Hoven kärade till Jöran Nillsson i Årrgården för dhet han om 
hösten 1686 (då han wiste honom skulle komma till fadersgården Årrgården) satt för honom 
försåth om een söndagh, och under predijkan med några sina cammerather spelat kohrt, och 
druckit brännewijn, at honom öfwerfalla, och enär han med dragon Isaac Nordanwäder, Peder 
Lärckia och Johan Girss bewistatt gudztiensten och Johan och Isaac tijth kommo, frågade 
Jöran tuå gånger effter von Howen, och wid dhet samma kom han in tillijka medh Lärkian, 
och Johan sade, sitt neder Nordanwäder. Eder känner iagh för een ehrlig karl och Hoven sagt, 
iag hoppas att wij äre ährlige karlar allesammans. Resp. Jagh haar alldrigh luppit gatulopp 
som du har giort din skielm och tyff, och bannades illa, tagande sätett och wille honom slå 
dermedh, och skälte för hundzwått, hora och fitta, och derhoos, att han skulle basa honom 
sunder och samman, att han skulle liggia som een tijk som offta itererades. I medler tijdh hade 
hans compagnioner lagat störar till redz wid wäggiarne, om han skulle den skymphen hemb-
nadtz. Huartill Jöran Nillsson alldeles nekade, berättandes hurusom Johan v. Hoven 1685 om 
sommaren monde komma och begära maath af hans moor för 4 st., och hon wijste pijgan 
effter brödh och 5 stycken sillar, tillijka med ost och smör, bad hon pijgan taga deraff tuå 
kakor. Dhet hon giorde. Då språng Hoven opp och skuffade hans modher et stycke ifrå bordet 
medh hårdt anskrij. Då Jöran bedit honom intet skuffa sin moor effter som hon dhet intet af 
honom förtient, och bekom till swar, hållt mundh på tigh, iagh skall een gångh enär du reser 
opp i landet komma dig emellan ko och kyrkiogårdh.  
 1686 om hösten [fol.112r] enär denne war till Hallen effter een bårtkommen häst, mötte 
han honom. Då han tog i betzell bygelen och wille ryckia honom af hästen, och med hugg och 
slagh öfwerfalla, dhet han och giordt hade, där föraren Mårten Rytter icke kommit gående och 
enär han honom warsse bleff, släpte han hästen. Samma höst kom Hoven till hans faders 
gårdh och begärte en pijpa toback och fick till swaar, Neij, efftersom han wille honom på 
wägen öfwerfalla. Hoven beropade sigh till wittnen i saken, Isaac Jönsson Nordanwäder och 
Larss Johansson Frisk, huilcka aflade sin wittnesedh.  



 

202 
 

 Isaac Jönsson att han tillijka med Larss Johansson Frisk och Johan Gierss ginge ifrå 
kyrckian till Årrgården att köpa sig ett stoop ööl. Då Jöran war hemma och spelade kort med 
dragonerne Tohl Tummell och Oluff Korn och een bondedräng som han intet kände, och 
frågade effter Howen, och wid dhet samma kom han in, och enär han honom bleff warsse 
sade, sij Johan Howen, minss du enär du war på landzwägen och \wille/ taga hästen bort för 
migh, och sade åth honom din skielm, och han nekade der till. Då Jöran sade, sigh icke som 
han, luppit gatulopp, och sprang opp och togh sätett och wille honom slå, och sade sig skulle 
slå honom som een tyff.  
 Larss Johansson, att enär de inkomne wore, dhet Jöran sade, sij Johan won Howen är och 
här, och han swarade ja. Då Jöran sade, nogh känner iag tigh din skiälm och tyff, och att han 
luppit gatulopp. Item att han skulle slå honom som een tyf. Huilket allt Jöran Nillsson före-
höltz, och han exciperade der emoot, föregifwandes sigh med skiähl och wittnen kunna 
annorledes betyga, och nambngaff Sundwijss Pedersson i Huattiom och Jöns Jonsson i 
Swänsåsen tillijka medh dragounerne Tohl Tummell och Oluff Korn. Dee tuenne förste aflade 
sin wittnesedh. 
 Sunwijs Persson, att Jöran såth och speelte kohrt med Tohl och Oluff Korn om halförer, 
och een dragon huars nambn han [fol.112v] intet mins, begärte af Göran een pijpa tobak, som 
han och fick. Då von Hoven och begärte en, säijandes, huad weet du med migh, och Jöran 
nekade, föregifwandes sigh deth eij behöfwa göra, emädan som han wille j Hallen köra 
honom af hästen och öfwerfalla med hugg, och han och skuffat hans mohr. Då Johan togh på 
wärian och Jöran i ett lijtet säte, och där med kom quinfolck in och det blef stilla, och Johan 
gick sin wäg, och att Jöran intet war drucken, eij heller hades der huarken ööl eller brännwijn, 
mehra än ett stoop öhl Johan köpte. 
 Jönss Jonsson, att han fölgde Jöran ifrå kyrckian först in i Skåttgården, och köpte en 
kanna öhl, och sedan till Årrgården der Tohl och Korn wore och begynte spehla kohrt. Sedan 
kom von Hoven och satte sig å bäncken. Då Jöran gaf fram lijtett tobaak, och Hoven fick 
intett, och dy sade, är iag då någhon skiälm. Resp. Det må du weta sielff, men intet toback 
geer iag digh, emedan som du wille i Hallen taga hästen bårt och öfwerfalla mig med hugg. 
Då Hoven rychte på wärian och Jöran tog ett säte opp. Item att Tohl och Oloff intett wore 
druckne, och Johan gick sin wägh. Johan begärte att Oloff Larsson Korn och Tohl Tårfinsson 
Tunell skulle afläggia sin wittnesedh, det dee och giorde. 
 Oloff Larsson Korn, att Jöran och Jöns kommo ifrå kyrckian, och begynte spela kohrt, 
tillijka medh Tool, och då gaff Jöran Isaac Nordanwäder lijtet tobak, och Howen begärte och, 
säijandes, är iag någon skielm. Resp. Det må du wetta sielff. Iag gifwer digh intet tobak ty tu 
wille ryckia migh aff hästen i Hallen. Då Hoven tog åth wärian och Jöran åth ett säte, och 
mehra blef det intet af, och att Jöran stälte honom icke. 
 Tohl Tummell, att han och Oluff Korn speelte kort och Jöran gaff dem och Isaack Nills-
son toback, och Johan von Höven sade, skall iagh intet få. Rp. Neij, iagh haar eij för nöden, 
efftersom du wille i Hallen slå mig aff hästen. Hoven, är iagh då skellm och tyff. Rp. Dhet må 
du sielf wetta, men deth weet iag at Isaac är [fol.113r] ährlig karll. Då Hoven drogh lijtett på 
wärian, och Jöran nappade till ett lijtet säthe, och blefwo båda hindrade. 
 Nämbden togh saken i betänckiande och eenhälleligen beslötho, att så wijda Johan von 
Hövens tuenne wittnen drifwas aff Jöran Nillssons fyra wittne, som ständige äre, att han 
alldrig honom skält, huarken för skälm eller tyff, så blifwer Jöran frijkänt.  
 Alldenstundh Johan won Höwens tuenne wittnen dragonerne Isaac Noranwäder och Larss 
Johansson äre drefne aff Jöran Nilsons fyra wittnen som tillstädes warit enär dee tilsammans 
warit, nembl. Sunwijs Pedersson i Hwattiom, Jöns Jonsson i Swänsåsen och dragonerne Oluff 
Larsson Korn och Tohl Tummell, medelst klahra och enlige intygande, och altsså krafftlöse 
skiähl att Jöran honom missfirmat och med ährerörlige ordh öfwerfallit, uti huilket anseende 
Jöran Nillsson för von Hovens tilltahl i så måtto frijkallas. 
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11. Peder Olsson i Östnår påminte om chronhemmannet i Kårgerd, som han tillika medh 
Erich Olsson i Sahlom caverat före, begärandes ny syn der på, och effter någon diskurs 
lämbnade han medh den förra, och fans skäligt, att gode män skohla nogha pröfwa huru 
mycken näfwer behöfwes till dråppachtige taken och huad som till arbetzlöön betarfwas, 
iemwäll och wärdera huad dragon Abram Krabbe för opstängde 218 fambnar gerdslegårdh 
böör hafwa och mycken ostängd finns, huilket änckian hustru Elssa Andersdotter måste 
fullgöra, som och säger sigh ifrå hemmannet, och lämbnar dhet under löfftesmennernes dis-
position wid laga fardagh. 
 
12. Jöran Jonsson i Perssåsen stembd för dhet han tagit elack tijonde skyhl, at tröska prob aff, 
och bortgått olåfligen förr än tinghet slötz. Dy saker till 3 m:k. 
 
13. Om 1686 åhrs afradzpenningar för Ljåbodarne befans sållundha [fol.113v] att Jöns Ersson i 
Wästnår har oppburitt aff Erich Olsson i Giähle åtta öre s.m:t att leffwerera wid anfordran, 
dhet han med een zedell skrifwen aff Ristelio d. 14 aug. 1686 uthan nambn will bewijsa wara 
lefwereratt, tillijka med åtta öre för sin anpart, huilket befins wara skiett sedan oppbörden war 
för Ristelio förbuden, och altså moste Jöns Ersson bemelte sexton öre s.m:t betalla. Swän 
Olsson i Giärde föregifwer och sig betallt till Ristelium åtta öre som han på samma sätt betala 
moste, och Erich Ersson ib:m resterer alldeles med sina åtta öre, som betallas böre. 
 
14. Dragon Erich Mickellsson Falck opbödh andra gången Månss Erichssons hemman i Sölf-
backen á ett tunlandh för 30 d. s.m:t. Doch förbehållit Kongl. Maij:tt och cronan dess lösn 
effter dhet utom börden såldt är, om icke det intra fatalia inbördas. 
 
15. Carl Nillsson opbödh andra gången Anders Mattzssons hemman i Åbåssen aff 3 tunlandh 
för 30 d. s.m:t. Doch reserveres Kongl. Maij:tt och cronan dhess lösn etc. 

 
 
 
Ting 21, 22 och 23 maj 1688 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:12, fol 239r-246v. ÖLA 
 
Anno 1688 d. 21, 22 och 23 maij höltz laga tingh medh allmogen aff Owijkens tinglagh, 
præsente prætore och nämbden. 
 Nillss Pedersson i Hackåsen, Erich Anderson i Miähla, 
 Peder Nillsson i Österåsen, Pedher Olufson i Näckstad, 
 Chrestopher Erson i Fäste, Elias Jönson i Älfwen, 
 Jöran Pederson i Kiöfra, Siuhl Pederson i Hellne, 
 Sunwijss Mårtson i Kårgiehl, Anders Påhlson i Juxåsen, 
 Joon Pederson i Wästeråsen. 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater. 
 
2. Dragon Abram Larson Krabbe förestältes, och angafs hafwa besåfwit Märett Perssdotter i 
Kårgierdh, och intet warit medh henne troolåfwat, och wigdes medh henne in januario för-
leden, och hon födt barn sex weckor der effter, huilket han tillstår och [fol.239v] bekänner sant 
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wara. Huarföre blijr effter 3:die cap. Gifftmålabalken L.L. deras saak och brått halfwa mindre 
och plichta han altså tiugu m:k och hon effter praxin tijo marck. 
 
3. Erich Anderson som åboor chronhemmannet i Häxåsen anhölt at kunna få igen der under 
lydandhe fäbostelle som kallas Häxåsboderne, som pass 1/4 mijl ifrån bohlbyn är belägit, och 
Peder Wällamson Biörckman innehafwer och brukar. Resp. Att han deth inlöst aff Peder 
Olson i Årrwijken, som samma boowall af Jöns Larson i Hexås sig tillhandlat, fritt och frelst 
at niuta i alla måtto för åtta goda r.d:r, som köpeskrifften af den 6 martij a:o 1656 medh 
tuenne wittnen under, nembl. Nillss Hanson i Årrgårdh och Oluff Erson i Swänsåsen uth-
wijser. Begärandes sina penningar igen 8 r.d:r á 6 m:k s.m:t. Nillss Hanson som 1656 war 
länsman, och köpeskrifften underskrifwit betygar så wara köpslagat, och åtta r.d:r gofwos 
derföre. Nillss Person i Hackåsen berättar sig minnas enär Pehr Olson wallen köpte, och att 
der wore gamble huus, doch brukelige och Peder Wellamson opsatt ett fähuus, een bodh och 
een källare. Samma bowall betygas alldeles omistande för chronhemmannet.  
 Saken togs i betänckiande och beslötz till fölliande dohm. Till underdånigst föllie aff 
Kongl. Maij:ttz placat 1677 om skattskyldigh jordz delningh lägges halfwa Häxåhs fäbodar 
och dess wall som af ållder hördt och lydt under nu warandhe chronhemman i Häxåsen som 
Erich Anderson åboor dijt igen, och effter högstbem:te Kongl. Maij:ttz resolution af den 10 
martij anno 1685 emoth lösn. 
 
4. Sochnskrifwarens Hanss Nillssons änckia, hust. Märett Swänsdotter i Skåttgården kärade 
till capiten Anders Harder för resterande uthlagor af hans 2:ne hemman i Billstadh, som effter 
ingifwen specification inalles belöper 13 d:r 8 öre 12 th. s.m:t, huilcken oplästes, och capiten 
oppwijste der emoth Hanss Nillsons quittens af den 16 februarij anno 1684 på åthskillige 
resterande uthskyldzposter ifrå 1681 till 1683, bägge inclusive af 17: 4: 4 th. s.m:t, föregif-
wandes honom Hans [fol.240r] Nillson då hafwa befallning af regementzskrifwaren Daniell 
Larsson at betalla till sigh 27 dahl. s.m:t, argumenterandes altså, om han meera hafft at fordra, 
så hade han på specification dhet kunnat oppföra, och göra sigh af bem:te 27 dahl. betallt. 
Huar emoth änckian exciperer, säijandes, at sin sahl. man måtte låta sigh benöija med dee 
poster capiten wellat godwilliogt bestå. Änckians opsattz och restlängd öfwersågs, bestående 
af 1681 och 1682 åhrs afradzpenningar för Nächstad strömfiskie 3 dahl. Resten af 1682 åhrs 
kornpenningar 21 öre 4 th. 1683 åhrs kröningzgerdh för Joon Nillsons hemman 1: 7: –. 1681 
och 1682 åhrs skepshielp för dito hemman 1: 16: –. 1682 åhrs kornpenningar dito. 1683 åhrs 
afradzpenningar för Näckstad 1: 16: –. Resten på 1683 åhrs richsdagsbewillningh för både 
hemman 31 öre 8 th. Resten på 1683 åhrs folcksskatt och contribution 1: 16: –. Lagmans noch 
häradzhöfdings p:g:r 1682 af eena hemmannet 26 öre 16 th. 1683 åhrs dito 26 öre 16 sk. allt i 
sölf:rm:t räknat, som är tillhopa 13: 8: 12, och befinnes wara richtigt opförde effter jorde-
boken och rickzdags bewillningen, och i quittencet intet införde förutan resten aff 1682 åhrs 
kornpenningar för beggie hemman, nembl. för dhet ena 21 öre 4 sk. och för deth andra 27 öre 
16 th. huarom ingen underrättelse kan fåås, effter som deth åhretz tijondelängd icke widh 
handen är, huilka poster af ofwansagde 13: 8:12 till wijdare beskedh afdrages, och sålledes 
pro resto 11: 23:16. 
 Alldenstundh ingifne opsattz och restlängd på capiten Anders Harders innehålldne extra-
ordin. uthlagor pro annis 1681, 1682 och 1683, af och för sine 2:ne hemman i Billstadh, 
befinnes effter jordeboken och rijkzdagsbewillningen wara rätteligen uträcknadhe och op-
förde, bestående af 13: 8: 12 s.m:t förutan resten aff 1682 åhrs kornpenningar för bäggie 
hemman, huar om ingen wissheet är funnen. Och ehuru wäll capiten wellat uhrsächta sigh der 
ifrå med ett Hanss Nillssons quittens aff d. 16 februarij a:o 1684, som innehåller huad som på 
dhet extraordinarie betallt är, och intet denne action och fodran angår, och han förmeent der 
något då resterat, skulle af 27 d:r s.m:tz assignation kunnat blij betallt, så gitter capiten lijke-
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wist intet på något sätt bewijsa sigh ofwannämbde rest clarerat och betallt. Alt fördenskulld 
finner rätten skälligt [fol.240v] att döma capiten Anders Harder utan längre oppehåldh at betalla 
till framledne sochnskrifwarens Hanss Nillsons änckia och arfwingar 11 d:r 23: 16 s.m:t och 
medh 1682 åhrs kornpenningars rest för beggie hemman, nembl. 1 d:r 16: 20 s.m:t, beroor till 
dhess dhet åhrets tijondelängd kan wijsas och blij öfwersedt. 
 
5. Frambledne Anders Nillssons arfwingar i Toossåsen, nembl. broorson Nillss Jonson, 
broorsdöttrar hust. Brita och Gertrud Jönsdöttrar och brodren Jöns Nillson fodrade arf i deth 
lösa effter honom, emädan som han barnlöös genom döden afgången är, huar emoth änckian 
hust. Elizabet Jonsdotter opwijste ett testamentum reciprocum af den 26 maij 1687, lydandes, 
att huilcken den andra öfwerläfde, skall alla löössören opåtalt niuta i sin lijfstijdh, som den 
med egen afwell förwerfwat, och sedan dhet öfwerblefna effter lagh arfwingarna emellan 
skifftas, huilket 4 boofaste dannemän verificerat och den 31 maij och d. 12 novemb. anno 
1681 och d. 19 decembris a:o 1682, är wordet på laga tingh opbudit utan klander och erkänt 
för ett lagh lijkmätigt sluth, huar medh actores äre benögde. Föregifwandes sigh icke warit 
wärdige brefwet förr få höra, och om dhet skedt, hade dhee intet behöfdt derom gå till tings. 
Anhållandes allenast att inventarium på lösa ägendomen må oprättas, på dhet änckian icke må 
under sin slächt något dher af lönligen skingra och bårtgifwa, dem till skadha och na[ck]dehl 
framdeles.  
 Under betänckiandhe till resolution och doom framträdde actores, och föranläto sigh 
medh änckian wara förlijchte i så måtto, att hon skall gifwa sin sahl. mans arfwa i ett för allt 
sextijo dahl. s.m:t i wärde och penningar som hon kan åstadhkomma, och gode män kunna 
pröfwa skälligen wara wärdt, och änckian altså den öfrige dehlen fritt och oqalt för sigh och 
sina arfwinghar niuta och behålla. Warandes Jöns Nillson förmyndare för sin broders dåtter 
Gertrudh Jonsdotter, och dela bem:de 60 dahl. s.m:t effter lagh och huar och eens hafwande 
rätt och andehl, huarföre Jöns Nillsson, Nillss Jonson och hust. Brita Jonsdotters man dragon 
Hanss Bremer, änckian hustro Elizabet inför rätten sträckte handen.  [fol.241r]  
 
6. Corporalen Henrich Holm föredrogh hurusom Jöran Jonson i Perssåsen misstänckes intet 
rättelligen förleden höst hafwa omgåtz medh tijonde skylen, som sexman Hanss Jönsson i 
Kiöfra och han skulle pröfwa, huar medh sållundha tillgått, att kornskylen togs på åkern och 
baars i ladan som Jöran uthtröskade, och fick befallningh att kasta, emädan som han skulle gå 
i andra gården effter sexman, och widh återkombsten sågh dhet ringa förslå, nembl. knapt tree 
kannor. Och der medh togh een annan skyhl af åkeren och uthtröskades, huar af bleff 4 
kannor. Huaröfwer Jöran sigh förklarade sålledes, att skyhln togs i dheras närwaru in, och han 
sagt om denne tyckes wara lijten, så kan een större tagas, hwartill swarades, att den som wäll 
tårr är, måtte tagas. Skylen uthtröskade han effter corporalens begäran och opgiorde, men eij 
rördhe, utan läth liggia orördh till dheras ankombst, kunnandes medh edh hålla sigh intet deraf 
undandölt. Corporalen sade sigh intet kunna see något teckn därtill i ladan, doch war Jöran 
uthgången förr än dee kommo dijth, och han eij bedit honom skillia kornet frå agnarna, och 
Jöran berättar deth skee, elliest hade han deth intet rördt. Corporalen, att den senare skyhlen 
togz icke som någon stodh på åkeren, utan ett bandh aff 10 stycken. Sexman war intet tillstädz 
enär corporalen gått ifrån Jöran, och dy kan han intet wetta om Jöran hade tillståndh skillia 
kornet åth allena eller intet. Jöran berättar att corporalen sådant intet angifwit, om icke han 
förr warit ondh på honom för dhet han intet wellat lyda honom i byen medh sin boskap som 
giordhe skada på hans äghor, och han hade intet der beställa, utan sitt quarter annorstädz. 
Swarar, att han weth intet af någon owänskap, och att han ingen oförrätt honom med sin 
boskap giort, utan med grannars låf der warit. Jöran i Kiöfra betygar, att Jörans grannar be-
rättat att corporalen dhet intet angifwit, om icke af afwundh för bem:te ordsaak. 
 Saken beslötz till effterfölliande dohm. 
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Såsom Jöran Jonson intet kan bewijsas orättrådellighen medh först intagne kornskyhl sigh för-
hållit, och ehuruwäll dhen andra och senare gifwit en kanna större prob, så kunna [fol.241v] alla 
skylar icke wara lijka stoora och fruchtbara. Der till medh war den senare tagen aff tijo andra, 
och dy lätteligen kunnat gifwa en kanna meer, huareffter han tijonden i kyrckherberget giordt. 
Sedan höres corporalen hafft på honom lijtett agg, och dy så mycket snarare och williogare 
warit honom angifwa. Hwarföre kan rätten intet finnia Jöran derföre wara straffwärdigh. 
 
7. Mattz Hanson i Wijken kärade till Peder Bengtson i Byom, som hafwa tillijka caverat för 
Halfwar Pederson som optagit chronhemmannet i Joxåsen, och dertill icke mächtigh, och altså 
måst 1680 och 1681 bruka 2/4 der aff, och halfwa dito 1680 1/4, och Peder Bengtson half-
parten (berörde åhr wore frijheetzåhr), hwartill Peder nekar, och säger att hans mågh Oluff 
Olson half gården dhet åhret brukade. Mattz och Oluff brukade 1681 andra frijheetzåhret half 
gården huar. Sedan haar Mattz betingat Oluf Jönson ifrå Årrwijken dijth at antaga half gården, 
och efftersom han intet bekom heela gården gått derifrån, som Peder Bengtson honom för-
nekat, emädan som han wille dhet sin mågh Oluf Olson skulle besittia gården, som attestatum 
af d. 13 maij 1688 uthwijsar, gifwen af mågen Oluff Olson, Pehr Olson i Backen och Anders 
Jonson i Hansgården. Peder Bengtson nekar aldeles dertill, och säger sigh intet hindrat Oluf 
Jönson dhet antaga, och eij wettat der af, utan bodde i Myskie sochn utbyom, och altså ingen 
ordsaak dertill. Hans mågh Oluff Olson förhördes och berättar dhet Oluff Jönson intet råkat 
huarken swärfadren eller sigh, enär han dijth war at see på gården, och han råkat honom 
sedan, och blifwit tillfrågat om han wille stijga aff, och der till nekat, och lijkawäll budit 
honom Mattes een halff dehl och han eij wellat, utan hela gården bruka, och der med gått sin 
wägh. Mattz haar altsedan tegat och låtitt Oluff otilltallt der sittia. Han kan intet bewijsa att 
Pehr Bengtson nekat eller trugat någon hemmannet antaga, utan satt strax sin mågh på dess 
halfwa och emedan ingen den andra halfwa tagit, inrådd den och bruka, dhet han betygas 
giordt, och kommit sigh något före, men förfluttne oåår honom uthmattat.  [fol.242r]  
 Aff föregående ransakningh befins, att Mattes Hansson haar 1682 betingat Oloff Jönson 
ifrå Årrwiken at antaga halfwa chronhemmannet i Gågsåsen, som han 1680 och 1681 dels 
brukat, som och dijth warit, och effter som han heela gården intet fått, dhet intet ansatt, 
huilcket Mattes wellat imputera och skylla sin medhcautionist Pähr Bengtson före, som han 
intet kunnat bewijsa, utan hans mågh Oluff Olson som halfwa gården bem:te åhr 1680 och 
1681 medh Mattes brukat haar 1682 och sedan hijt intill hela gården mäst häfdat, och Mattz 
innom den tijden stilla tegat, och intet der på yrckiat heller sagt honom der ifrån. Altså pröf-
war rätten skäligt att Mattz Hansson och Pehr Bengtson böra bäggie fullgöra sin ingångne 
caution och löffte för chronhemmannet i Gåxåsen, och sökia åboen Oluff Olson som dee 
bäggie bäst kunna och gitta. 
 
8. Regementzrättens remitterade saak angående dragons Carll Carlson Åhls grofwa förseen-
de och giorde hemsöckn i änckians, hust. Ingeborg Andersdotters huus uti Östnår och 
Hackåhs sochn, på des barn, derest leut:n Herman Tijdeman sitt quarteer och logemente 
hafwer, företogs, och påmintes Carll Åhl effter änckians inlaga, hurusom han medh ijfwer och 
wredzmodh uti hennes stufwa inkommit och frågat effter dess son Nillss, och han medh deth 
samma kommit gåendes in, och dragon sagt, skall du sönderköra min bytta, och slåer så 
honom widh örat, och stöter honom emoth wäggen, och då hans syster Kerstin Jöransdotter 
wille hielpa honom och hindra Carlls illa och onda förehafwande, har han tagit een stoor 
tillagat och giort knijf af een half lija och huggit pijgan i hufwudet, och feltskärn m:r Jochum 
Kröger henne förbundet. Dhessutan om hans oroligheet i sitt quarteer i näste grangården som 
hans capiten welb. Michell Planting i ett sitt breef till leut:n Herman Tijdeman förmäler, 
iempte leutnantens angifwande på regementzrätten, för dhet han uti hans quarteer wåldsamb-
ligen sigh förhållit i hans frånwaru till ingen ringa sijdwördningh huartill Carll Åhl swarade, 
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att han intet med wredzmodh till änckians gårdh och stufwa gått, utan i mening att fråga 
henne om Nillss med willia kört sönder hans bytta, och emädan som änckian intet war hemma 
frågat dåttren Kerstin effter honom, och widh det samma kom han in [fol.242v] och widh 
tillfrågan derom skall han stigit in till Carl, och gifwitt honom och byttan den elacka i wåldh, 
och der medh stött honom allenast ifrå sigh, och då kom hans syster Kerstin och fattar honom 
i håret, hafwandes een stoor knijff i handan och wellat intet släppa och taga handan af håret. 
Der medh slängde han henne på gålfwet och togh knijfwen af henne, och wille slå henne der 
medh öfwer handen, på deth hon skulle lösa och taga sin handh ifrå hans håår, och olyckades 
så, att deth träffade hennes hufwudh, huar med dee skildes åth, och då kom änckians 
fullwexte son Anders Jöranson in medh en yxa på axlan, den Kerstin togh och slogh honom 
der medh i bröstett, huar medh han gått uth och hunnit till sitt quarteer.  
 Huar emoth Kerstin exciperer och föregifwer honom icke ett ordh derutinnan rätt och sant 
sagdt, utan kommande in frågat effter gåssen Nillss. Då hon säger sigh blifwa rädd och för-
färat, tänckiandes honom kört illa medh sigh, efftersom han war till skogs effter höö medh een 
ungh fåhla, och frågat Carll huru medh honom må tillstå, och han swarat, icke widare än han 
kört sönder een hans bytta, som stått wid hans quarteers port (huar widh wägen löper) och 
medh det samma kom Nillss ingående, och Carll gaf honom strax een öhrfijhl, och fattar 
honom i hufwudet och slår emoth wäggen och sedan stötte och kramade till gålfwet, huar af 
hon förordsakades att willia hielpa honom ifrå Carll, och togh honom i håret och rychte 
honom ifrå gåssen. Då han henne fattade i håret och kastade under sängan, och wredh illa 
hennes halss. I medler tijdh löper pilten uth att ropa hielp, och Kerstin stegh opp och satte sigh 
på sätet. Då Carll kom och slogh henne i hufwudet med knijfwen, så att bloden rann utföre 
gålfwet. Widh dhet kom leut:ns broder, corporal Hemmingh Tijdeman och hennes broder 
Anders in, som bådo honom gå uth, men han lijka wäll stodh lijtett quaar, och sade att gåssen 
med willia körte hans bytta sönder, och brukade mundh, och Kerstin luppit till leutnantens 
stufwa att sökia hielp att få honom uth, men leuttnanten warit intet hemma, och äntå war han 
quaar och trättade på gårdzfolcket, att dee i förtreeth och af ondska kört hans bytta sönder, 
men ingen owänskap förr dem emillan warit. [fol243r] Kerstin berättar sigh taga aff sin broder 
yxan och slagit till och åth Carll Åhl, och han fattat i yxan, så att deth intet hinte och träffade 
honom, och Anders tagit strax af honom yxan, och corporalen Tijdeman befallt många gånger 
Carll gå i sitt quarter, men han blifwitt lijkawäll quaar, och som sagt brukat elack mundh. 
Wettandes hon intet huarest knijfwen lågh, men intet hade hon honom, och huru skulle hon 
den hafwa, som med båda händerne greep honom i håret at dragan af sin broder som han 
bruttit neder till gålfwet. Ärret af knijfslaget öfwerst widh håårgåln på pannan besågs, och 
syntes pass een godh tum bredt och innan sex weckor igenläckt, deels af fältskärns der till 
lämnade plåster, och dels af andras, och hafwer sedan intet råkat feltskärn, och weeth dy intet 
huad han för sitt hafde omaak warder begärandes. Carll, att han tagit knijfwen af Kerstins 
handh och hon berättar sigh, enär han inkom stå och sålla gryhn, och weeth intet huar 
knijfwen lågh heller huarest han honom tagit, emädan som hon war så illa stött och halss-
wridin enär hon stegh opp och satte sigh på sätet, att hon af fruchtan intet sågh sigh om, men 
intet hade hon knijfwen som han föregifwer.  
 Gåssen Nillss Jöranson om sina 13 åhr gammal, berättar på tillfrågan, att han kommit 
körande ifrå skogen medh een hööskrinda och gått effter lasset, och att byttan stådt på wägen, 
och kommit in i skaklarna, huar af hästen som ena ungh fåhla är blifwit rädd, och begynt 
skeena, och han fuller fått i tömmarne, men förmådde honom eij hålla at stadna, och der med 
och af, haar byttan gått sönder, och enär han insatt hästen och kommande in i stufwan, då 
halfmörkt war, sågh och blef han ingen fremmande warse förrän Carll Åhl slogh honom een 
öhrfijhl så att han intet annat kundhe see än bara eldh kring om ansichtett, säijandes enär han 
slogh till, är du som min bytta sönderkört hafwer, tagandes medh händerne kringh om 
hufwudet. Stötandes honom sedan emoth wäggen och tagitt i axlarna, tryckt och bögt neder 



 

208 
 

till gålfwet, och då kom hans syster Kerstin [fol.243v] och halp honom ifrå Carll, och han 
sprungit uth at ropa hielp och dristade sigh intett gå in meera mädan han der war, och corporal 
Tijdeman och brodren Anders wore i wedlijdret, och gingo altså in. Wettandes intet huad 
sedan i stufwan af honom giordes och föröfwades, säijandes sigh blij af öhrfijlen något blå, 
men intet låtit sig besee och tagit wittnen der på. Wettandes intet huar knijfwen lågh. Dåch 
brukades han dageligen at spielcka stickor medh och legat fuller intet långt afsijdes. Be-
rättandes sin syster stått och sållat gryn enär han inkom och intet sågh henne hafwa knijfwen 
då hon kom at draga Carll ifr sigh. Han säger sigh intett wettat huem som byttan ägde, eij 
heller sedt Carll enär han gått in, och icke ordh med honom i stufwan tallade, utan strax 
blifwit som sagt är öfwerfallen.  
 Carll Åhl beklagade sin olycka wara att han den gången \gått/ dijth och derhoos at han 
Kerstin och Nillss förlicht. Nillss, att så tallat war, att der han skulle få lindrigt straff, skulle 
han dem gifwa tree dahl. s.m:t. Kerstin berättar sig wäll beiaka een gångh till förlijkningen 
med förordh om och der han skulle slippa gå till tings, men förleden lögerdagh alldeles der till 
nekat, tillika med sin broder Anders, och Carll lijkawäll sielff förlijkningsskrifften skrifwit 
och förmått bonden och dragon Pehr Olson i Östnår sitt nambn och bomerckie sättia der 
under, och hans granne Joon Anderson nekat och förbudit sitt nambn dijth sättia, efftersom 
intet wissare afftahl war giordt, och dy gifwit honom intet sitt bomerckie der till. Carll Åhl 
bekänner sigh skrifften skrifwit, och att då war så afftalat. Men Kerstin will intet wetta der af. 
 Medio martij är heemsöckn skedd, och omtallte förlijkningh d. 13 maij, som in orginali 
fölier. I medler tijdh förnimmes Carll warit på caution löös och på frijan foth. Peer Olson och 
Joon Anderson äre icke tillstädes. Carll Åhl bekänner sigh enär heemsökn giordes warit 
nöchter och eij bettre förstått sigh. 
 Saken oprepades och discurerades för och medh nämbden uthförl. och enhälleligen finna 
och hålla honom med wredzmodhe at hämnas sin sönderkörde bytta, bruttit Kerstins och 
Nillsses heemfredh som dee effter Sweriges lagh bordt niuta och dem illa slagit, [fol.244r] och 
altså brutit edzöre. Och ehuruwäll lagen dicterer enär blodhwijthe eller annan åkomo skeer 
dhet edsöre rörer, huru der medh böör förhållas, så är nämbdens enhällelige och oföränderlige 
votum och meningh at dhet lämna i höga öfwerheetenes nådigste behagh och omdöme. 
 Såsom befinnes dhet dragon Carll Carlson Åhl medh wredz och berådde modhe opsåte-
ligen och nöchter att hämnas sin oförwarandes böttas sönderkörandhe giordt heemsöckn uti 
sin leutnantz tillordnade quarteer och skattägarens barn öfwerfallit hemma i deras stuffwa 
med hugg och slagh, alt för den skuldh finner och pröfwar rätten skälligt, att han dermedh 
hafwer öfwerträdt och försyndat sigh emot det förste cap. Edzörebalcken L.L. och i krafft och 
förmågo deraf dömmes han hafwa bruttit edzöre och ehuruwäll lagen dicterer och biuder huru 
bör förhållas enär blodhwijthe eller annan åkomo thet edzöre rörer, skeer, så hafwer lijkawäl 
nämbden dhet till höga öffwerheetenes allernådigste omdömme och äntellige resolution 
underdånligst lämnat. Huilket allt under höglofl. Kongl. Swea hoffrätz nådige skärskådande 
och definierande ödmiukelligst heemställes. 
 
9. Karin Essbiörsdotter beswärade sigh öfwer Jöns Person i Ångrohn för det han skall 
uthropat henne sig otroligen tient, deth han skall aldrig kunna bewijsa, och dy begärer att han 
må blifwa lagligen derföre som een ähreskämiare näfster och straffader. Resp. Att han intet 
uthropat henne för någon otrooheet, utan hon sagt, dhet Swän Mårtson i Långswedh uthspridt, 
som skulle hon een fierdingh smöör och 1/4 mösesmöör till hans syster Kerstin låtit få. Karin 
föregifwer sigh intet hördt något tahl af Swän utan effter Jönss mundh. Swän berättar att hon 
buritt till grann Jöns Jönsons pijga i fäbodarne een klimp smöör, och ehuru mehra der medh 
må wara, weeth han intet. Karin, att feltwäbell Gyllensparre och föraren Lundberg kommo till 
henne, och så wijda hon kiärnat och fylt kärillet, wille hon dhet [fol.244v] icke röra, utan länte 
aff granpijgan lijtet stycke, dhet hon sedan betallte, och dee sedt, menandes att dhet warit 
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något olåfl. Swäns syster Kerstin Mårtensdotter hafft hoos Kerstin Essbiörnsdotter widh bo-
darne tree getter, och med Swän sändt dhet som af dem samblades, och med Jöns Jönssons 
dotter een ost. Swaahr, att han meente dhet huussbondfolcket skulle tycka mycken afwell 
komma aff tree getter. Dy sände hon een lijten tunn ost medh Jönsses dåtter. Karin sadhe att 
Erich Anderson i Ångrohn hörde Jönss Person förwijthe henne om smöör och mesusmöör 
fierdingen, huartill han nekar och säger sig wäll höra dem kijfwa der om, men intet hörde och 
mins huru deras tahl föll. Karin höllt honom misstänckt. Dy aflade han sin wittnesedh och 
berättade sigh höra dem rambla sin emillan, men intet kan minnas något ordh der aff. Drängen 
Hennig Jonson som förledne åhr tiente Jöns Persson berättar sigh höra Jöns och Karin tallas 
widh, och hade nogh säija båda, men intet gaff acht på huad det war, och betygar sigh kunna 
medh trygg edh bestå sigh alldrigh höra Jöns Person misstänckia eller förkasta Karin för 
någon otrooheeth.  
 Såsom Karin Essbiörnsdotter intet kan bewijsa Jöns Persson henne för någon otroheet 
uthropat, så erkännes han derföre frij, och hon warnas utom sitt huussbondzfolckz wettenskap 
med någon hafwa maskopije och handell, och der medh kommer oredha åstadh. 
 
10. Swän Mårtson i Långswedh kärade till hustru Gunilla Olufsd:r i Kiöfra för dhet hennes 
häst 1686 om hösten widh fäbodarne iagat hans stodh ihähl, som fäbodhpijgorne sedt och 
betyga kunna. Och ehuruwähll han effter dheras tahl söchte effter stodhet, så fan han dhet 
lijkawäll intet igen. Resp. Att hon sin häst hade widh sina fäbodar häfftat, och är der emellan 
och hans 1/4 mijl, och kan intet troo dhet hennes häst deth giort, emädan flere hästar der warit 
och iagat effter stoerna. Swän, att dee andra woro unga och giorde eij meera än luppo medh. 
Pijgan Segridh Jönsdotter betyger att hustro Gunillas häst iagade Swäns stodh och ungh-
hästarna fölgde medh. Hust. Gunilla, att Larss häst i Miäla war der medh och dreef stoderne. 
Segrid, att hon togh dädan sin och [fol.245r] såg honom intet dem drijfwa. Pijgan Kerstin 
Olssdotter ifrå Mattnäs berättar dhet hust. Gunilla och Larss i Miäla hästar drefwo stoderne, 
och när Larss togh dädan sin, hennes allena i synnerheet Swäns, och sedt dem widh een 
swedia stå trötta, och hästen om affton kommit till bowallen, men stodet intet. Swän, att stodet 
lågh nedh i een dyh eller källa, att han kunde henne intet blij warse, förr än aset oppfluttit om 
wåhran. 
 Parterne förlijchtes sålledes, att hust. Gunilla skall gifwa Swän sex dal. 24 öre k.m:t som 
är till 1/4 af stodetz wärde, huar emot han war nögd och handsträchtes.  
 
11. Joon Olsson i Swänsåsen beswärade sigh öfwer leutnanten Vallentin Wirk som honom 
oåthsport antagit een landbonde på chronhemmannet Lägdan i Sölfbacken för huilcket han 
och Månss Påhlson i Swänsåsen gått i löffte, som satt der i trij åhr, och första åhret satte af 
halfften. Sedan haar leutnanten dhet twå åhr brukat, huarigenom det är illa farit och intet bygt, 
förutan een stugu, källare och källarbodh, som Påhl Påhlson för och på 1680 och 1681 åhrs 
frijheet bygdt, och ligger gården osådd. Resp. Att gården war leutnanten till löön anslagen, 
och enär Påhl som den optagit begaf sigh derifrån, satte leutnanten för räntan skuldh Anders 
Jönson dijth som förste året satt af halfparten, och sedan der om sigh intet bekymbrat. Joon 
Olsson, att leutnanten satte både dijth och dädan Anders Jönson. Anders Jönson, att han 
bekom låf af leutnanten at komma dijth och sedan tillsagd och bedin draga dädan till 
Oppåsen, derest leutnanten war, och leutnanten togh Lägdan. Anders berättar sigh föra heem 
sex tolffter timber till ett härberge, som ligger quart, förutan dhet dragon som der såth i winter 
kan oppbrändt, huilcket om så befins, säger leut:n sigh willia betalla. Leutnanten föregifwer 
sigh intett wetta aff något löffte, men sedan dhet spordes lämnat disposition till dhem, huar till 
Joon Olsson nekar.  
 Påhl Pålson som gården optagit berättar sigh tingat i sitt stelle een man wid nambn Hanss 
Nillsson, som gärna wille den antaga, men effter som een annan, Anders Jönson ben:d, kom 
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och sade att leut. Wirck gifwit sigh låf dhet tillträdha och dhet icke een gång allenast, altså 
förstodh han eij bättre än lät honom [fol.245v] få gården och afsäija Hanss Nillson. Förste 
åhretz uthlagor 1683 betallte han till regementzquarteermestaren Johan Lankusk effter quit-
tens. 
 Anders Jönson, att han begärte låf på gården af leutnanten, som honom badh talla medh 
Påhl der om. Dhet han giorde, och blef swarat, att honom giorde lijka huem som gården tager, 
och har leutnanten tagit honom på sin löön, så lärer han derföre draga förfångh. Påhl att löfftet 
war nögd med dijt betingade Hanss Nillsson, som och skett, der Anders intet kommit. Anders 
säger sigh wäll än der suttit, om icke leuttnanten bytt honom derifrån, och dhet antagit för 
lägligheet när widh sitt quarteer. Leuttnanten, att Anders tagit låf aff Oluff i Önstadh at 
komma till Oppåsen. Der till Anders nekar och föregifwer sigh eij annat wetta än blij quaar i 
Lägden och dy der måkat och leut:n i Åbåsen, och effter leutn:s behagh och willia måst bära 
sädesspan på ryggen till Åbåsen effter hans häst war uthmattat.  
 Sakens beskaffenheet opprepades och heemstältes nämbden och funno skälligt. Nembl. 
 Såsom Påhl Påhlsson chronhemmannet Lägden i Sölfbacken hafwer på frijheet opptagit 
och tuå åhr, nembl. 1680 och 1681 fritt niutitt, och oträngder begifwit sigh der ifrån, och köpt 
sigh ett hemman och intet kan bewijsa dhet leut:n Vallentin Wirck har dijt satt Anders Jönson. 
Altså pröfwes skälligt, att Påhl Påhlson böör swara för dhes häfd till huus och jordh, och af 
Anders Jönson effter hållen syn och prob niuta hielp för dhe tree åhren han der suttit, och 
äfwen aff leutt:n Wirck för dess twå åhr och bruuk. Och efftersom leuttnanten kynders-
mässtijden sagt löfftesmännen gårdhen tillhanda, så åligger dem tillijka medh Påfwell wara 
bekymrade om des rätta cultur och bebyggiandhe.  
 
12. Länssman angaf sidstledne den 14 huius ett åhrs gammallt elgsdiur wara funnit i siön 
emellan Skarpmyskie och Kiöfra, huar om ransakades, och intygades wara tillgångit, att 
wallbarn sedt diur komma simande, och mente wara warghar, och dy begynt ropa (och tuå 
diur wändt om och summit tilbaka) det een gåsse hört, och tänckt wara biörnar, och blifwit 
rädd [fol.246r] och uthropat folck i byen, och diuren summo sin wägh, och enär dee sågo till, 
blifwit warsse som något skulle wälta i wågerne och omsijder kommit i dee tanckar att dhet 
skulle wara ett diur. Deth een lijten gåsse sagt för dragon Oluff Mickellson, som strax luppit 
till strandan, och då war dhet kommit på grundet och han till halfft oppdrogh. Sedan läth 
länssman der om ransaka och funnit diuret icke wara skuttit eller medh menniskohand dödat. 
Hudan besågs och kunde intet deraf sees på huad sätt dhet war dödt och stört blifwit. Swän 
Jöranson i Hallom och Elias Mårtenson ib:m som dijth wartt kallade, betygade sigh intet 
kunna see och märckia enär hudan war affdragen, att han skulle wara aff menniskiohand 
dödat. Köttet hafwa alla tree grannar i Köfra och dragon Oluff Mickellson sin emellan delat. 
 Saken discurerades till dombs, och först huem iure kan förståtz  wara ägare till älgsdiuret, 
och sedan considereras som annat findh. Nämbden hölt Kongl. Maij:tt och chronan wara 
såsom ägare öfwer högdiuret, som ingen denna tijden på åhret haar macht och låff att fälla på 
huariehanda sätt, och efftersom deth find är lagl. oplyst så tillerklaras Kongl. Maij:tt och 
chronan 2/3 däraf och hittaren 1/3, lijkmätigt 33 cap. Tyffmålabalcken L.L. efftersom hudan 
ähr skattat till wärde wara en dahl. 10 ⅔ öre s.m:t och köttet 21 ⅓ öre, så tillfaller hudan 
Kongl. Maij:tt och chronan och köttet som diuret blifwit först warse blijr tillhörigt.  
 
13. Leutnant Vallentin Wirck opbödh förste gången Anders Nilsons hemman i Helliebacken 
aff 2 tunlandh för 20 dahl. s.m:t iemte gifwa dhess moder 1/2 tunna korn om åhret så länge 
hon läfwer, som köpeskrifften af d. 9 feb. 1688 innehåller. Warandes hemmannet utom 
börden sålt, som effter praxin reserveres Kongl. Maij:tt och chronan till lösn, der det i nåder 
behagas skulle, dher icke någon af börden intra fatalia det klandrar och löser.  
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14. Carll Nillsson i Torp och Sunne sockn opbödh tredie gången Anders Mattzsons hemman 
Åbåsen á 3 t.l:d för 30 dahl. s.m:t, huar till Anna Persdotter är bördigh, och effterlåtit honom 
lösn, warandes Carll der till obördigh, som reserveres Kongl. Maij:tt och chronan dess lösn, 
etz.  [fol.246v]  
 
15. Pedher Anderson insinuerade Joon Perssons sythningsskrifft af d. 19 maij anno 1688 aff 
innehålldh, att han antagitt Peder sin broderson, honom och hans hustru at sytha till döde-
dagar, och bebrefwat honom odellszrätten i hemmannet Grubben i Hackåhs sochn aff 3 tunl:d 
få prætension i löst och fast effter sin och des hustrus dödh med dhess quarlämnadhe ägen-
domb, som opbödz förste gången utan klander. 
 
16. Mattes Olson insinuerade en lagbuden och lagstånden sythningsskrifft och accord daterat 
Båhlåsen d. 29 decemb. 1685, gifwen aff Bengt Tommason, som innehåller att Mattes och des 
hustru effter Bengtz och des hustrus dödh skola behålla och nyttia hemmannet Båhlåsen, som 
består af 1 ⅓ tunlandh, både i det fasta och löösören, iempte gifwas till Bengtz och des 
hustrus syskon uti godh willia 30 dahl. s.m:t, och deth opåtallt för dheras slächt, huilcket han 
å tree laga tingh oppbudit, och senare gången d. 2 maij 1687 dhet inprotocollera låtit utan 
klandher, och sålledes öfwer natt och åhr laghståndit. Dy blef resolverat att Mattes Olson 
dherå måtte bekomma rättens confirmation huilcket nämbden aggreerade.  
 
17. Anders Erichson incaminerade en lagbuden och lagstånden köpeskrifft och bördelöss-
nnigh dat. d. 7 april a:o 1685 på Anders Nillso[n] och Nillss Jonsons odellshemman i Tooss-
åsen af 2 tunl. utsäd[e] för 90 dahl. s.m:t, iempte inlöst Nillss Jonsons 2:ne systrars odel[ls]- 
rätt i bem:te hemman med 18 dahl. s.m:t af ofwanrörde summa, som deras quittens aff d. 22 
maij a:o 1688 uthwijser. Och såsom sidste opbudet är skett oklandrat d. 2 maij 1687, och sål-
ledes lag[h]ståndit effter lagssens rätta förskrifningh, dy dömbde rätten dher å laga fångsbreff.  
 
 
 
 

Ting 11 och 12 oktober 1688  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:12, fol 306v-310r. ÖLA 
 
Anno 1688 d. 11 och 12 october med allmogen aff Owijkens tinglagh, wederwarande häradz-
skrifw:n Larss Sundbergh och nämbden. 
 Nillss Person i Hackåsen, Erich Anderson i Miähla, 
 Peder Nillson i Österåsen, Peer Olofsson i Nächstad, 
 Chrestopher Erson i Fäste, Elias Jönson i Älfwen, 
 Jöran Person i Kiöfra,  Siuhl Person i Hellne, 
 Sunwijs Mårtson i Kårgierd, Anders Påhlson i Juxåsen, 
 Joon Person i Wästeråsen, Erich Anderson i Swänsåsen. 
 
1. Dato aflade Erich And. i Swenssåsen sin nämbdemans edh. 
 
2. Dato oplästes förr nembdhe Kongl. Maij:ttz placater.  
 
3.   Om ödeshemman. 
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Hackåås sochn. Gerde. Jöran Hansson 4 t:l. Räntar 18: 31: 12. 1678 warit öde, och änckian 
brukat på halfwa, och kastat af sigh tree skyl. korn, 1 gilling höö och een m:k humbla, 
werderat för 3: 18: 16 och skattat 1679, och annoterat för 1/3 chrone. 
 
4. Ibidem. Erich Olsons 4 t:l. brukat aff Erich Olson och broderen Hanss Olson, serskilt 
afdeelt, och Erich Olosons 1/2 dehl blef öde 1675 och af Oluff Jöranson, som tillijka med sine 
syskon skatträttigheeten af det andra 1/2 äga, optagit 1687 på tree åhrs frijheet. 
 
5. Billstad. Nillss Erson 3 t:l. Rentar 16: 16: 16. Öde 1678 och 1679, och 1678 kastat af sig 
16 skylar korn, 1 ½ gilling höö och 10 m:k humbla för 5 dahl s.m:t (1679 åhrs ödeslängd är 
icke tilstädes). 1678 och 1679 åhrs räntor äre lefwererade till befallningzman Flodin effter 
quittens. 
 
6. Wåhle. Jöran Ersons 2 ⅙ tunlandh räntar 12: 29: 4. Öde 1678 och kastat af sig 6 skyler 
korn och 1 gilling höö för 2: 20: 16, då Erich Olsons änckia det brukade, och 1679 derföre 
skattat, warandes annoterat altså för 1/3 chrone. 
 
7. Myskie sochn. Låckåsen. Carll Jöransons 1 ½ tunland. Renther 11: 9: 12. Öde 1678, effter 
som bonden som tredieman war, rymbde till Norie, och hans hustru brukade hemmannet på 
1/2-ten som räntat 21 3/5 skylar korn och 1 ½ gilling höö, tillsammans werderatt för 11 d:r 2 
öre silf:rm:t. [fol.307r]  
 
8. Älfwen. Claes Adamsson 2 1/12 t:l. räntar 13: 9: 20. Öde 1678 och uthcommenderat, och 
hustrun brukade dhet för 1/2-parten, och kastat af sigh 45 skylar korn, 1 ½ gilling höö för 18 
dahl. s.m:t. 
 
9. Jon Olufsson i Namne angafs halfwa förledne sommar drifwit någon boskap till Nårje och 
den der försålt, som sträfwar emot åthskillige förbudh. Resp. Att han 4 stycken koor af sin 
egen afwell fört till Röroos at skaffa sig någorlunda sommarföda och betalla länt frö och 
sädeskorn, wettande sådat förbudit wara, och at han budit sin creditor Jönss i Hellne bodskap 
til betallning. Jöns, at han bödh uth en koo strax effter Gregori marcknad in martio sidstleden, 
och han dertill nekat och budit sälliat, och berättar sigh först i slåttandan fått aff Jöns twå r.d:r; 
och 3/4 tunna korn till sommarfödhan stalls bårt i bastufwan. 
 Månss Adamsson i Hanabacken anklagades i lijka måtto och bekänner sigh 3 st. köör af 
sin egen och en dito af sin moders sålt i Nårie, och förordsakat der till, medelst rest på uth-
lagor och annan skuldh, och betallt leutnant Wirck tree r.d:r specie. 
 Peder Olsson Torn[?] i Backe sammalledes bekänner sigh hoos Peder Haraldson i Stoor-
siön förledne winther bårgat 24 ½ r.d:r á 6 m:k s.m:t på boskap, för huilcka han kiöpte 3 
tunnor korn i Röroos till sitt och fleras uthsäde, och dee öfrige penningar låtit dem få, som 
honom committerat boskapen uthfästa, huar medh dee kunde sig köpa fröökorn, och war 
Haraldson hijt effter boskapen och bekom siu st. koor, nembl. tree aff hans egen, Joon And. i 
Kiämpedahlen 3 st. dito, och Erich Anderson i Huxåsen en dito. Erich Anderson berättar sigh 
förleden winter bedia Peder Olsson skaffa sigh en tunna fröökorn, och derföre låfwat honom 
een koo, den han och emottogh midsommarstijden. Peder Olofsson bekände omsijder sig be-
komma aff sin granne Anders Jonson en koo, och altså allenast twå stycken af hans egna. 
Anders bekom för sin koo 1/4 t:a korn och 2 ½ r.d:r á 6 m:k s.m:t, och at Peder Haraldson 
hafwer skrifftelig contract om boskapen.  
 Nilss Olsson i Häggen theslijkes. Resp. Att han tuå koor drifwit och sålt i Röroos af sin 
afwell at betalla länt fröökorn. Alla 4 föregifwa eij längre ärnat sigh än till Nybruket, der dee 
boskapen intet finge sällia. 
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 Anders Jonsson att Peder Olsson tingade af honom een koo förledne wåår nästför wåår-
andan för 3 ½ r.d:r á 6 m:k och bekom 1/4 tunna korn och 2 ½ r.d:r i penningar, och koon 
tagit åtta el. 14 daghar för Johannis. [fol.307v]  
 Jon Andersons hustro i Kämpedahlen, Märett Olofsdotter berättar sigh förledne winther 
bedia sin broder Peder Olson Tore om fröökorn och undsättningh, och omsijder fått låf om 
bijståndh och uthfästat tree st. köör á 3 ½ r.d:r, och bekom marcknadztijden der på tree r.d:r 
specie, och näst för sädesandan 1 ¾ t:a fröökorn, huar medh koena woro betallte, dem han 
emottog något för Johannis. 
 Ehuruwäll Jon Olsson i Nambne, Måns Adamson i Hanabacken och Nillss Olson i 
Häggen hafwa förledne sommar drijfwit boskap öfwer till Norie, som sträfwar emoth lagh och 
Kongl. förordningar. Men såsom deth befinnes dels wara skiedt för nödh och trångmåhl till 
födan af deras egen afwell, så förskonas dee på höga öfwerheetennes nådigste behagh för 
böter. Men Peder Olson i Backe som giort sig till köpman med 7 st. köör, och i wårase op-
handlat een koo aff sin granne Anders Jonsson i Backe, och låtit derpå honom allenast få 1/4 
t:a korn, som ransakningen bredare förmår, hafwer försyndat sigh emoth Kongl. Maij:ttz 
placat de anno 1682 d. 29 decemb. om landzköp, och dy der effter förwerckat samma koo, 
och en gångh så mycket till, som giör tillhopa 10 dahl. 16 öre s.m:t, och för dee öfrige sex 
tillijka med förnembde personer på nådigst behagh förskontter. 
 
10. Erich Siulsson i Billsta angaf sig kiöpt Peder Mårtz gårdh af framledne Hanss Hanson i 
Lägden anno 1674, och icke niutit meera än 1/4 part i quarnstället uti Billstad åhn, och böör 
hafwa 1/2:ten, efftersom dhet är bygt i stället för dhet gambla, som är förlagt aff orsaak, at 
Hanss Hanson bytte bårt sin åker der widh, till capit[en] Anders Harder, och altså bygde han 
ett annat längre uthföre, widh Peder Mårtz hemmans åker. Oluff Månson, som köpte aff 
Hanss Hanson hans andra hemman i Billstad, halfwa quarnstället det han niuter, och änckian 
1/4 innehafwer som honom tilkommer och förtrampar hans åker med sin quarnwägh. Huar-
emot inwändes af änckian hust. Agnäs Jönsdotter, att Erich Siulson icke war mechtigh betalla 
hemmannet som dhet kåstadhe, och att han haar quarnstellet som ligger under gården, och att 
Hans Hanson det twistige aff nyo opbygdt, och undt honom 1/4 deruthj. Erich Siulsson, att det 
gamble stellet kan icke bebyggias seda[n] åkeren byttes der ifrån, och tillförne hade capitens 
gårdhen [fol.308r] och Peer Mårtsons ett huus tillhopa, huar till hustro Agnäs intet kunde neka. 
Oloff Månsson, som af Hanss Hanson et hemman ib:m köpt, och beggie hemmannen tillhopa 
hafft, och egt omtallde gamble quarnstellet, berättar sigh köpa aff Hanss Hanson halfwa 
quarnstellet apart för 5 r.d:r. Erich Siuhlson haar 1681 d. 31 maij lagfördt Hanss Hansson för 
dhet han honom förhållit hemmanetz pertinentier, och bem:te dato wunnit doom derpå, och då 
hafwer han fått inryme på 1/4 i quarnstellet, och effter då warandhe tolfmäns Peder Olsons i 
Östnohr och Oluff Michellsons i Billstad betygande förbehållit sig 1/4 uti sin lijfztijdh, som 
dee willia medh edh bekräffta, och hust. Agnäs dhen icke disputerer.  
 Till dombs voterades enhälleligen: 
Aff föregående ransakningh befinnes at dhet tuistige quarnstellet är bygt ånyo, sedan dhet 
gambla medelst åkerbythe medh capiten Anders Harder war förlagt, och hörde 1/2 till Erich 
Siuhlsons nu åboende gårdh, och 1/2 till Oluff Månssons, huilcka hemman Hanss Hansson 
den tijden ägde, och 1/4 der af medelst 1681 åhrs dom, som lyder att Erich Siuhlsson böör 
niutha hemmannetz tillhörigheeter cederat och afstått, och 1/4 skulle Hanss Hansson effter 
Peder Olsons i Östnor och Oluff Mickellsons i Billstadz attest i sin lijfztijdh behålla. Alt 
fördenskuldh pröfwar rätten skälligt, lijkmätigt lagh och Kongl. Maij:ttz 1673 och 1677 åhrs 
placater om skattskylldigh jordz delningh, att halfwa Hanss Hanssons intagne och opbygde 
quarnstelle uti Gillstad åhn, i det gamble och förlagdes ställe, skall höra och lyda under Erich 
Siuhlssons hemman och gårdh. 
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11. Corporal Oluff Olssons hustro i Billstad, Karin Larssdotter, kärade till pijgan Barbro 
Perssdotter i Håf för deth hon skall kommit till henne midsommarstijden förleden och kallat 
henne tyff, för några bårtkomne lijnkläder i Håff, säijandes henne, och ingen annan dem 
stullit, som dragon Erich Hermanson och Carll Hammar hörde, huar uti hon finner sigh o-
skylldigh? Swar: Att nattan före blef stullit i Håf ett öfwerdeels bohl och en barnsärck och ett 
förkläde aff lärfft som låg i en bytta att swartas. Och emedan som hust. Gölu Månsdotter och 
een poijke om 13 åhr gammall, Peder Person ben:d, berättat sigh [fol.308v] see hustro Karin se-
dan solen war nedergången, gått åt Håf, och dy misstäncht henne derföre, och dy effter math-
modrans tillståndh gått till hustru Karin och sagt, att hoos dem war stullit, och begärt sitt igen, 
effter hon fattig är, och hade intet att mista, och om hon wore med huussbondzfolcket i owän-
skap så må dee tallas widh der om. Då hustru Karin nekade der till, och sade hennes huuss-
bondsfolck Erich Jöranson och hans hustru wara tyffwar, huar till hon säger sig nekat och 
sagt, dhet hon war tyff. Barbro betygades wara på sitt 14:e åår.  
 Erich Hermanson berättar Barbro säija, att hust. Karin tagit dhet som bårtkommit war, 
och ingen annan, och begärt thet med goda igen, och hon frågat om Barbro war tokot, och 
nekat alldeles till, nämbnandes intet hennes huussbondzfolck. 
 Carll Hammar, att han samma morgon war hoos Erich Jöranson och hörde hans hustru 
Karin Olssdotter säija hoos sigh stullit wara, och at hust. Karin i Billstad den tijden deth giort. 
Ifrå Nårje kom hon för tyfwerie, och det samma brukar hon och här, dhet hon med många 
ordh offta repeterade, som dragon Hanss Skiörman och Essbiörn Bruhn också hörde, och 
denne sedan gått till Billstadh och een stundh der effter kom flickan Barbru dijth, och begärte 
aff hustru Karin sina saker igen, och sade, deth hon och inghen annan dem stullit, och att alla 
som dijth gå äre tillijka medh dem tyfwar, och der utaf sigh föda. Dhet Erich Hermanson 
förtröth, och sade, äre wij tyfwar. Der med gick Barbro sin wägh och brukade mundh, och 
nämbde allt fort tyfwar.  
 Hust. Gölu Månsdotter, Barbrus faarsyster berättar sigh samma affton som stahls i Håf 
sökia effter bårtowarande booskap, och wid hon dem körde heem strax effter soolglädien 
genom prästtächtan, sågh hon hust. Karin gå hemmanifrån på reenan, och war hardt widh 
Håfs åkerstycke som är bredewid gården i ängiet, wettandes inte om hon war kommen öfwer 
gerdslegården eller å andra sijdan, och sågh icke effter hwart uth hon sedan monde gå. 
 Gåssen Peder Pederson berättar sig den affton sedan han een stundh legat, och kunde 
wara något effter sollennes nedergångh, warit uth och då blifwit warse hust. Karin, Oluff 
Olsons komma wästanifrån gåendes allmenne [fol.309r] wägen och sedan genom ledet widh 
Nillss Andersons gårdh, der denna tiente, heemåth, och intet sågh effter om hon baar något 
eller intet, emädan som han eij wiste af något ondt, dåch såg henne hafwa på sigh sin blå 
myssa, och kunde grant känna henne igen.  
 Hustru Karin nekar alldeles till hust. Gölus och Peders giorde berättelsse. Föregifwandes 
läggia sig förr än sohlen nedergick, och eij stått upp heller warit ute förr än frukåstdagztijdh, 
dhet Erich Hermanson skall kunna betygha.  
 Erich Herrmanson effter aflagdan edh betygar att hustro Karin den affton lade sigh wid 
solen nedergången war, och han sedan på bäncken i samma stufwa, och opstegh i grynnigen at 
gå uth, och då lågh hust. Karin också i sin sängh med sitt däggiebarn, hörandes och märc-
kiandes ingen, huarken uth eller ingå der emellan, och fast mindre hust. Karin. 
 Saken togz i betänckiande och öfwerlades, att Erich Jöranssons hustru Karin Olssdotter 
(der flickan tienar) som i Carl Hammars, Hanss Skiörmans och Essbiörn Bruns närwaru uth-
ropat hust. Karin Oluf Olsons för rätte tyfwen, skall förhöras, huad skiähl hon der till må 
hafwa, då bem:te dragoner skolla wara tillstädes. Hust. Karin Larssdotter bekänner sigh intet 
præsterat på lagde wäriomålseden för angifne tyfwerie hoos Erich Jöranson, huilcket å nästa 
tingh måtte skee och afhielpas. 
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12. Bengt Tohmsson i Båhlåsen angaf dhet Jon Jönson i Moo och Bergh sochn haar söcht på 
honom execution för 3 dahl. s.m:t, huilcka han wäll aff Jon 1682 bekommit på boskap som 
han hållit honom tillhanda och han eij affordrat, och han måst den samma för ringa wärde 
sedan förytra, och dy will dhem för skadeståndh behålla. Resp. Att han låtit honom Bengt få 3 
d:r s.m:t på een koo, och kohn alldrigh fått, huilcka han tagit hoos Jöran i Kiöfra som han 
betygar. Joon Jönson berättar Bengt för tree åhr sedan her på Ovijkzmarcknan biuda sigh twå 
oxar och försäkrat om twå koor hoos Oluff Tohmsson i Månssåsen, huar till Jon säger sig icke 
williog warit, emädan som han icke hade godh tijdh der effter reesa, och omsijder öfwertallt 
der till, och Bengt skulle reesa förruth och skaffa boskapen tillsammans, och kom eij längre 
än till länssmangården der han satte sig at dricka, och in emoth affton mötatt honom wid 
kyrckian hehl drucken, och sedan huarcken [fol.309v] boskap eller penningar fått. Actor kan eij 
bewijsa sitt angifwande at Jon Jönson eij wellat boskapen emottaga. 
 Så som Bengt Tohmsson tillstår sigh bekommit 1682 tree dahl. s.m:t aff Joon Jönson och 
intet kan bewijsa sig budit honom boskap eller penningar, och han wedersakat. Altså pröfwas 
skälligt att han genast måste betalla Jon Jönson besagde 3 d:r s.m:t. 
 
13. Jon Jönson i Mattnäs förekom, och berättade sigh hafwa kommit öfwereens med sin half-
syster, hustro Britta Jönsdotter om hennes moders odallsgårdh af 2 t.l:d i Mattnäs by, som 
kallas Lägdan. Dåch haar fadren Jöns Jönson sin senare hustrus jordepenningar i Hofwermo 
tagit och uthlöst gamble syskonen i bem:te Lägda, och skall han gifwa henne till lösn för sin 
anpart 26 r.d:r á 6 m:k s.m:t, som de 39 d:r s.m:t huarmed hon tillijka medh hennes ombudz-
man Jöns Person i Ångrohn woro nögde, och derhoos låfwar Jon Jönson föda och kläda hust. 
Brittas son Jöns, till dess han kan tiena sigh math och kläder sielff. Iembwäll och skall hust. 
Britta enär henne behagar hafwa der i gården såsom sitt heem och fritt huusrum, huar om dee 
inför rätten giorde handsträckning.  
 
14. Rusthållaren Oluff Jöransson i Gärde tillspordes med huad skiähl han kan bewijsa deth 
Träthrumpan hörer hans hemman till, och huilcken dhera dehlen, antingen chrone 1/2 eller 
hans 1/2 skatte och odall. Resp. Att dhet warit pantsatt till den halfwa som skatte är af Erich 
Torguthson i Sanne för något korn, och lijkawäll tillförne hört under Anders Nillssgården i 
Gerde. Wettandes intet för huru mycket, emädan han icke fått rätt budh, förmenandes at 
Erichz pantskrifft måtte finnas. Erich Torgutson som är på 80:de åhret berättar deth hans 
fader, bem:te Trätherumpa köpt aff Anders Nillssons fader Nillss Anderson i Gerde för 8 r.d:r 
specie, och dess breef förlengst förkommit. Oluff Jöranson berättade deth Erich Tårgutson 
samma ängh som kan ungefär kasta af sig åhrl. 2 lass höö, utan lösn och laga tillståndh tagit 
igen. Erich, att han då war landzskrifwarens Carll Wargz landboo och giorde effter hans be-
fallningh, som då brukades. 
 Resolutio: Att Oluff Jöranson åligger bewijsa huruledes Träthrumpan är kommen ifrå 
And. Nillssons hemman och för huad wärde, och på huad sätt hon är sedan kommen dijth 
igen.  [fol310r]  
 
15. Leuttnant Wallentin Wirck opbödh andra gången Anders Nillsons hemman i Hellie-
backen aff 2 tunland för 20 dahl. s.m:t, warandes utom börden såldt, som reserveres Kongl. 
Maij:tt och chronan till lösn, der icke någon af bördemennen intra fatalia deth klandrar och 
löser.  
 
16. Peer Andersson opbödh andra gången Jon Perssons hemman i Grubben i Hackåås sochn 
aff 3 tunland, som honom till sythningzlöön opdragit är, både i löst och fast. 
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17. Hålldne werderingh på Oluff Carllsons branskada i Långswedh d. 30 maij 1688 inlefwe-
rertes och öfwersågs, och befans wara æstimerat med gårdh och allt dess jnnanrede iembwäll 
des huussgerådzsaker, för 176 dahl. s.m:t och bleff effter 37 cap. Byggningabalcken L.L. och 
18 § i 1642 åhrs Tiggiare ordinantie tilldömbdt at niuta till opprättelsse och branstodh, aff 
Owijkens och Bergs tinglagh á tree kannor korn af huar röök, ehoo och huem som gården 
besitter och brukar, som kyrckionnes sexmän böra sambla och låtha honom bekomma. 
 
18. Erich Siuhlson insinuerade een lagbuden och förlengst lagstånden köpeskrifft aff Hanss 
Hansson i Billsta på Peder Mårtensons gårdh ib:m af 2 ½ tunland som han tillförenne af hans 
arfwingar köpt hafwer, effter doombrefwetz innehålld för 60 r.d:r in specie, huar med han 
lagligen procederat, och sidsta opbudet skedt d. 31 maij 1681, och sålledes förlengst lagh-
ståndit, utan inspråk. Dy dömbdes derå laga confirmation. 

 
 
 
Ting 9, 11 och 12 mars 1689  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:13, fol 32r-40v. ÖLA 
 
Anno 1689 d. 9, 11 och 12 martij höltz laga ting med allmogen aff Owijkens tinglagh, nähr-
warande befallningzman welbet:d Jacob Graan och desse såto j nämbden. 
 Erich Andersson i Miäla,  Peder Nillsson i Österåhsen, 
 Chrestopher Ersson i Fäste,  Jöran Pedersson i Kiöfra, 
 Sunwijs Mårtenson i Kårgierd,  Anders Påhlsson i Juxåsen, 
 Joon Pedersson i Wästeråsen,  Erich Andersson i Swänsåsen, 
 Peder Olsson i Nächstadh,  Elias Jönsson i Älfwen, 
 Joon Olson i Swänsåhsen, Nillss Pederson i Hackåsen. 
 
1. Kongl. Maij:ttz barnemordz placat oplästes, och påminnelsse om sollicitant placatet. 
 
2. Fastegårdz, Tunwågz och Näckstadz förmedlade rökar, betyghar nämbden intet kunna 
swara för 2:ne rökemantahl huardera, efftersom dee i forna tijder warit ett som nu är, och des 
uthan intet kunna bestå. 
 
3. På chronhemmannet Goxåsen skall syhn hållas nästkommande sommar, så på huus som 
jordh och dess hägnadh. I medler tijdh sättes i quarstadh Oluff Oluffsons lösa ägendomb till 
refusion för deth som kan fehla på des sex åhrs häfdande, och derhoos nogha observera och 
antäckna, huad olijkheet i åker och ängh kan wara emellan chronehemmannet och Peder 
Bengtsons ib:m [fol.32v] emädan dee berättas warit ett hemman, och chronones á 2 ½ tunland, 
ringare ägor skall hafwa än Peer Bengtsons, som skattar för ett tunlandh. 
 
4. Dragon Erich Marckusson Stabij skuldgafs hafwa besåfwit Britha Oluffzdotter ifrå Matt-
näset, och med henne aflat barn som i lijfwet är, huilken tillstår lägersmålet, som är skiett 
under ächtenskapslåfwen, deth han will fullborda, och sökt sina officerares tillståndh der till, 
och intet wunnit deras heller capitens tillåthelsse der till, och dy dhet icke kunnat fullborda till 
datum, dhet han lijkawäll åstundar, och dy söcht prästerskapetz intercession dertill, och dåch 
icke dertill kommit. Erich Stabij är ständig at ächta Britha Olufsdotter, om änskönt han skulle 
bötha half both, allenast han finge der medh dilation. Leutnant Vallentin Wirck, haar förklarat 
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sigh intet wara der emoth om han änteligen will henne ächta. Warandes allenast pass 13 åhr 
gammall enär han för 7 åhr hijt i landet kom, effter nämbdens betygande. 
 Så wida intet hinder pröfwas wara, hwij dragon Erich Marckusson Stabij icke kan ächta 
Britta Olsdotter, som han besåfwit hafwer, så kan rätten intet deth honom förneka. Och såsom 
een Kongl. resolution effter hans excellens herr gouverneurens breef af d. 3 septembris 1688 
finns, som frijkallar sådanne för böther, så dömmes han icke till några böther derföre, utan 
lämbnas derhän till wijdare beskedh. 
 
5. Effterfölliande bönder finnas så uthfattige, att dhe huarken nu eller framdeles kunna 
blifwa mechtige at betalla 1688 åhrs jnnestående och resterande richzdagzbewillning, nembl. 
 
 Tunl. Son Doter Dräng Pijgor 
Owijken sockn      
     Kienneråsen  Kiehl Swensson 2 1/2     
                    Karin änkia  1 1   
     Tåskbacken  Peer Ersson 1 1/2     
     Häggen  Nillss Oloffsson 2     
     Borgen   Swen Oloffsson 2 1/2     
     Gågzåsen   Oluff Oloffsson 2 1/2     
     Åbåsen   Essbiör Persson 3 1/6     
     Wijken   Erich Nillsson 2 1/2     
                    Per Jonsson 3 5/12  1   
     Norgården   Anna Jonsdotter 6 1/2     
     Backen   hustro Britta änckia  1    
     Fjösåsen   hustru Agnäs änckia  1 2   
Myskie sockn      
     Hofwermo   Larss Gulichz änckia  1    
     Kiöfra     Gunnill änckia  2 1   
Hackåås s:n      
     Östnår   Ingbor änckia 5 1/2  1 1   
                   Joon Andersson 2 1/2      
                   Anders Mickelsson 2 1/2      
     Wåhle   Jacob Andersson 2 1/6     
     Fällingen   Siuhl Olssons änckia 1 1/6     
 
6. Karin Danielsdotter i Huijnälfwen förestältes, och skuldgafs hafwa födt oächta barn, huar 
till hon beiakade, och at barnet läfwer, huilcket skall wara skiett under ächtenskaps låfwan af 
leut:n Erich Johanson Plantingh, som och kunnigt är att han till henne friat, och sitt tillhålld 
der hafft, och så när kommit, at bröllopet war tillagat, och copulation skulle ske juhletijden 
1687, men ingen lyssning skiedt, och dåch med sworen edh låfwat ächtenskap, och den tijden 
skall intet lägersmåhl wara skiedt, som han lijkawäll opsköth, föregifwandes deth wara sin 
broder capiten welb. Mickell Johanson Planting emooth, och sedan dåch sig infunnit och sagt 
att deth skulle doch skee, om än hela werllden wore der emoth, huar medh han henne öfwer-
tallt och bedragit till sammanlagh, och enär han in novembri sidstleden förnam henne haf-
wande wara, begifwit sig her ifrån till Ofwastad Forss, der han födder är.  
 Karin berättar sigh förledne sommar för honom oppenbara sig hafwande wara, och han 
sagt sig skolla allenast reesa [fol.33v] heem på een lithen tijdh, och kommande tillbaka, sin 
låfwen fullgöra. Han kom heem förledne höst, och enär han in novembri förnam henne högt 
hafwande wara, begifwit sig heembligen herifrån till Ofwastad Fårss, och sedan är intet af 
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honom hördt wordet. Eij heller är han der om tillskrijfwen. Karin oppwijste leuttnantens breef 
aff d. 8 november 1686, huarutj han kallar henne sin aldra käraste lilla wänn och beskrijfwer 
sin ängzslan han hafft sedan dee åthskildes och beder at hon aldrigh låther något förfara, huru 
hårdt dee skolle wara förbundne till dhess Gudh behagar den daghen beskähra, at dee huar-
andra få med ähran annammas. Der till Gudh wille förläna sin nådh aff sin allwijsa gudoms 
rådh, och sluther med stadigt förblifwande, Edher trogne. Erich Planting i döden. 
 Sedan ett annat breef, sine dato, huarutj han widlyffteligen och ibland annat, hisce verbis: 
Sidst och först beder beder iag min lilla käresta flicka som een dygdig wänn, håller eder i 
tystheet och fromheet, at ingen menniskia får något om eder at säija huarken ett eller annat, så 
fruchtar iagh icke för werlden, lijff eller dödh, mycket mindre några menniskior, när som 
ingen hafwer at säija om min käraste lilla flicka än ähra och dygd etc. etc. 
 Leutnantens breef till hennes fader Daniell Månsson sine dato lyder ibland annat, at han 
wille hälsa sin lilla wänn, den han aldrig förlåther, fastän han blifwe fattigh slutel. och för-
blifwer eder lydige barn. 
 Resolutio: Så wijda aff leuttnantens Erich Johansson Plantings breef klageligen synas ho-
nom hafwa tillsagt Karin Danielsdotter ächtenskap, och under den låfwan henne besåfwit, och 
nu icke tillstädes ähr, alt för den skuldh kan saken icke wijdare denne gången handteras, utan 
effter Kongl. Maij:ttz Kykckiostadga lembnas till ven. consistorij composition och föreningh 
dem emellan. Skeer deth eij [fol.34r] skall saken effter högstbem:te Kongl. Maij:ttz stadga ci-
viliter her optagas och afdömmas. 
 
7. Mattes Hansson j Wijken och Bengt Pedersson i Hogzåsen pålades uthan drögzmåhl be-
talla dragon Nillss Persson Frijmodigh kindersmäss termin af chronhemmannet ib:m som dee 
caverat före, och låtha honom få effter Kongl. förordningh, huusrum, sängkläder, weedh och 
warma. 
 
8. Hustro Britta Andersdotter i Myra angaf hurusom corporalen Oluff Månson Lindebergh 
förledne tijssdagh bedit sin sahl. man Peder Olsson i Myra förhöra hoos leuttnanten mius[?] 
Vallentin Wirck, om han icke skulle få låf giffta sigh med änckian hustro Segrid Oloffsdotter 
som tienar i Prästgården, och kommandhe derifrån sagt sig icke mehra willia och skulle gå der 
effter och optaga snesor och bannor. Då corporalen kommit i sin cammardörr medh blåttat 
wäria, och hustru Britha söckt draga dörren igen, som eij kunde skee, och bedit honom eij 
göra illa, och dermed gått uth effter dragon Henrich Swart som logerar i nästa gårdh, knuth 
om knuth, och henne strax folgdt, och kommande in, låg mannen dödh öfwer säthet och 
corporalen stodh i sin cammardörr, och enär hon beklagat sin mans dödh hafwer corporalen 
swarat, i Hindrich Swartz närwaru, nu har fanen tagit med lijket.  
 Gambla pijgan Agnäs Swänsdotter som sitt tillhålldh der i gården hafwer, och inne i 
stufwan warit och hafft ett ljtet barn, berättar sig medh barnet wara innanför spijsellen och 
karllarne utanföre, och hörde dhem icke trätha, och såg fuller hustro Britha löpa uth, men 
wiste intet till huad ända, och wid samma föll Peder Olsson öfwer ett långt säthe, som skredh 
undan, så at hufwudet föll och kom upp i eldstan, och håret i elden, dhet hon tillijka med 
dottran om 12 á 13 åhr, rykte der ifrån. Då han allareda war dödh, och intet rördes, utan strax 
warit stehl och styffe, seendes intet corporalen om han gått i sin cammar eller [fol.34v] stått på 
andra sijdhan om spijsen. På samma stunden och strax derpå kom hustru Britta och Henrich 
Swart in. Sedan at hustrun beklagat sin mans dödh, och tillijka med corporalen Swarten 
honom lagt på gålfwet, at förnimma om han war fullkombl. dödh, hörandes intet något tahl 
dem emellan, utan skötte barnet.  
 Dragon Henrich Swart, att han långt effter daghsättningen gått effter sin tobackzpijpa, 
som lågh i corporalens cammar och hälsade och corporalen såf, och wid dhet han kom in i 
stufwan, såth Pedher Olsson wid bordet at kläda aff sigh, och sade, fanen gånge effter sådant 
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lapperije meera. Då corporalen sagt, huad säger du bonde, och der med gick Henrich uth och 
heem i sitt quarteer näste gård och strax kom hustro Britta effter och begärte hielp, och han 
fölgde henne. Då Peder Olsson war fallen till spijsen, och sätet deraf gått omkull, och han 
tagit honom och lagt på gålfwet, och då rosslades litet i halssen, och äfwen när miölck hältes i 
honom, men rörde huarken hand eller foth, och corporalen war i cammaren, och enär husro 
Britha sig beklagade sade corporalen, till helfwetis med lijket, och sedan kommit in och hulpit 
hälla miölck i honom. Där med han gått till leuttnanten och berättat huru tillgångit war, och 
han tillijka medh länssman sigh dijth förfogat och corporalen gripa låtit. 
 Corporalen Oluff Månsson Lindeberg, barnfödd i Östergiöthlandh i Swinsta sochn och 
Lindeberg by, berättar sig om affton komma nychter till quartehret och lagt sig i sin tillord-
nade cammar, och sedan hörde han kallas och bannas stoort in i bondens stufwa och der med 
stijgit upp, och uti dörren frågat, huad bonden fehlades, och han skall låtit illa och förfogat 
sigh till cammardörren. Då Oluff berättar sig täpt dören till och dragit klinckbandet in, och så 
klädt på sigh, tagit wärian och gått in att hugga honom. Då hustru Britha bedit honom wetta 
huad han giör, och der med gått baaklängdes till cammardörren, och hållit wärian för sigh, 
och Peder Olson, som mycket drucken war, [fol.35r] sagt sig intet wara rädd för hans wäria, 
och så ränt in på wärian och fått hugg, och deraff fallit till spijsellen, men intet strax dödh, 
utan hustro Agnäs i Myra hält miöllk i honom, hafwandes ingen owänskap med honom nånsin 
hafft, och dy bedit honom som een wärdh och wänn, hoos leuttnanten förmå låf at giffta sigh.  
 Leutnanten Wirck berättade, att corporalen besåffwit m:r Oluff Borgi slächt Anna Nillss-
dotter uti Ståckholm, och så wida owist är, huruledes han kom derifrån, så är han hindrat 
giffta sig här. Han swarar sig henne besåfwit, och aff ven:do consistorio dömbd at ächta 
henne, det han eij wellat, och dy satter i arrest på Barnhuset, der han wärfder blef 1683, och 
med bårgmestar och rådz låf kommit löös och henne förlijckt, och beggie i Sanct Jacob stått 
skrifft, och hon, som chergeant Erick Jerlingh skall wetta, wara i Ståckholm gifft. 
 Lenszman Swän Herckullsson och nämbdemän Erich Andersson i Miäla och Anders 
Påhlsson i Juxåsen hafwa uti leutnant Wirckz närwaru besedt den dödas bekomne såår, och 
befunnit wärian wara ingången på högra sijdan af bröstet emellan bröstbeenen, och gått uth 
pass mitt emoot armen under skulderbladh baak på ryggen, och sedan ett såår och håhl på 
wänstra armen strax ofwanför armboghan, och sålledes intet kan wara giort med een stööt, 
huilcket allt sågs och fans af den dödas påhafde pälss och jacka. Corporal Oluff Lindebergh 
blef strax på ferske gerningh gripen och satt i arrest. 
 Saaken öfwerlades eenhällel. till fölliande doom.  
Såsom corporalen Oluff Månsson Lindebergh pröfwes hafwa med sin wäria dräpit Peder 
Oluffsson i Myra, och å ferske gerningh är grijpen. Altså dömmes han effter 2 cap. Dråpmåla-
balcken med willia i Landzlagen, at gifwa lijff för lijff, som dåch under höglåfl. Kongl. Swea 
håfrättz äntelige resolution i ödmiukheet heemställes. 
 
9. Anders Isachsson i Åkre och Brunflodh sochn oppwijste [fol.35v] sin faderbroders Jöns 
Anderssons fulmacht, daterat Jönsåås i Ålen uti Nårie d. 1 decembris anno 1688, at opfodra 
aff Tårsten Persson i Båhlåsen här i Owijken 7 r.d:r, huilcka 7 r.d:r Tårsten tillstår sig effter 4 
d:r 16 öre st. wara honom för sex åhr sedan skyldig blefwen, och hafwer fuller tänckt, deth 
han dem aff sin skuldmän i Nårie fått, som han mercker eij skedt wara, och dy undragher sig 
intet dess betallningh. Altså finns skälligt, at han måtte den skullden med 31 d:r 16 öre k.m:t 
utan oppehåld betalla till Anders Isachsson, och söke sin angifne fordran i Nårie som han bäst 
gitter. 
 
10. Anders Nillsson i Giärde kärade till Erich Tårguthson i Sanne om ett ängiesstycke som 
kallas Träthrumpan, och är beläget innom Gärde bydz rå och röör, och dee andra 2:ne hem-
man i Gerde aff lijka stoort tunlandh hafwa sine Träthrumpor quar, men actoris hemman intet, 



 

220 
 

och som hans fader och faderfader berättat, skall deth i forna tijder warit pantsat till Erich 
Tårguthssons hemman för 5 r.d:r, begärandes deth till hemmannet igen, som antagit rusthåll. 
Erich Tårguthson om sina 80 åhr, berättar att hans fader, som och 80 åhr gammall war, sagt 
bem:te Träthrumpa wara köpt under hans hemman för 8 r.d:r, som nu chrone är, och 
ingendera weeth meera besked der om. Dåch säger Erich Tårguthsson at dhet ligger inom 
Gärde bydz ägor, och derhoos, at han satte deth bårt i pant, pass 30 åår sedhan till Jöran 
Hanson i Gärde för en tunna korn som deth brukade till 20 åhr och sedan Erich Tårguthssons 
hemman blef chrone och optagit aff häradzskrijfwaren Carl Warg, togs deth under Sanna igen, 
utan lösn. Anders Nillsson, att hans faarfader in emooth 80 åhr, för 30 åår sedan sagt och 
berättat för sig så wara passerat. Warandes han nu öfwer 50 åhr gammall.  
 Saken öfwerlades med nämbden till fölliande sluth. 
Alldenstundh ingen kan wetta enähr och huadh tijdh [fol.36r] Träthrumpan är kommen och 
lagd under nu warande chronehemman i Sanna, som Erich Tårguthson åbodt, utan till 100:de 
åhr effter relation och härmelse der under oklandrat lydt och legat, och sålledes laghäfdat.  
 Altså finner rätten skähligit till hörsampt föllie aff 1 cap. Jordabalcken L.L. och Kongl. 
Maij:ttz placat de anno 1677 om skattskylldig jordz dehlningh, att bijbehålla bem:te chron-
hemman widh den tuistige Träthrumpan såsom annan uhrminnes häfd och ägendom som ing-
om åligger bewijsa, utan niutha såssom annat laga fångh.  
 
11. Hustro Karin Larssdotter Oluff Olssons i Billstadh tillspordes om hon sina laghgiärdzmän 
hafwer at wäria sigh för den tyfnadt som är skiedt hoos Erich Jöransson i Håf, som belefwat 
är, huar till hon nekade, och sade sig kunna inga skaffa, emädan som hon een främling är, och 
födder i Nårie.  
 Nämbden öfwerlade saken och så wijda hon icke kan sig wäria är hon fällder effter 34 cap 
Tingmålabalcken 1 § till saken, och der effter plichta och omgälla. 
 
12. Tyffsaken emellan Erich Jöranssons i Håf och Oluff Oluffssons hustro i Billstad Karin 
Larssdotter företogs, och efftersom dragon Hanss Pedersson Skiörman är påberopat att wittna 
dherutinnan, och han tillstår sig warit tillstädes och hört något derom, dy aflade han sin witt-
nesedh och berättade som föllier. Att han hööandztijden förledne sommar war hoos Erich 
Jönsson i Håff till arbette, och at Erich Jöranssons hustro, som i samma gårdh boor, baar fram 
några lijnkläder, och sade att hustru Karin Oluff Olssons hade dem stullit, och för tyffwerije 
hafwer hon kommit ifrån Norie. Deth samma hon och brukat sedan hon kom hijt i landet, som 
taltes i Carll Hammars närwaru men Essbiörn Bruhn gått uth och in, och meera kunde han sig 
icke påminna. 
 Hustro Karin Olufsdotter föregaff, sig intet den gången der [fol.36v] om tallat. Men Hanss 
Pederson, att lijnkläderne lågo på bordet och skulle manglas, och hon framwijst opfallade 
lakan och örnegåtzwahr, huar till lijkawäll nekas, och beropar sigh på sin drängh Jöns 
Siuhlsson, som samma gång war tillstädes. 
 Essbiörn Bruhn, att han samma gångh war i Håf at lefwerera till corporal Tijdeman som 
der logerer, litet penningar, och sågh wäll Carll Hammar och Skiörman der wara, men gaf 
intet acht på deras tahl, utan gått sin wägh. Item, att han inga lijnkläder på bordet liggiande 
blef warse. 
 Corporal Hemmingh Tijdeman som där logerer berättar sig den gången wara hemma, och 
intet höra Ertich Jöranssons hustru förtalla eller smäda Oluff Olssons hustru.  
 Drängen Jöns Siuhlsson är icke så när stadder, att han kan förhöras, som hustru Karin 
Oluffsdotter eij stoort ansar. 
 Nämbden öfwerlade omständeligen sakssens sammanhangh, och beslöto att hustro Karin 
Olssdotter kunde hafwa fogh icke talla wäll om hustru Karin Larsdotter, af huilken hon 
igentagit sitt mistade lijntygh, och på tinget resolverat, att hon sig derifrån befria skulle, det 
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hon eij göra kunnat, och dy fallen till saken. Att flickan Barbru frågat henne effter sitt, i 
anledningh at Gölu och Peder sedt henne gå tracten till Håff och dedan, sedan solen war ne-
dergången, och ingen den åhrstijden, utan synnerlig beställningh gå plägar, och der till medh 
är hon öfwermaga.  
 Sententie. Ehuruwäll hustru Karin Olssdotter i Håf nekar sigh förtalt hustro Karin Lars-
dotter i Billstad, och tillagdt henne den tyfnan som förledne sommar i Håf på flickans Barbrus 
kläder skedde, så är lijkawäll jntygat, deth hon illa om hustro Karin Larsdotter tallat, huar till 
hon pröfwes kunna anledningh och fogh hafft, medelst bårtmistade och igenfådde lijnkläder 
hoos hustro Karin Larsdotter, som sigh der ifrån eij kunnat [fol.37r] lagligen befria, och dy 
fallen till sakena. Huarföre kan rätten intet finna hustru Karin Olssdotter dheruthinnan straff-
wärdigh. Och at flickan Barbru Pedersdåtter frågat hustru Karin Larsdotter effter sina bårt-
mistade saker efter den anledning hon fått aff hustro Gölu Månsdotter och pilten Peder 
Pedersson, som ransakningen förmår och uthwijser, finns i lijka måtto ostraffbart, besynnerl. 
af een öfwermagha. 
 Emot denne doom är i rättan tijdh under låfl. lagmansrätten wädiat. 
 
13. Dragon Johan Buckhofski angaf huru som Erich Olssons drängh i Sahlom 1688, Gregori 
tijdh, förtrodt sin nu warande hustru Christina Harder på sin mathmoders begäran och wägnar 
en halff tunna korn at mahla, deth hon oprichteligen giort, men sommaren der effter hafwer 
pijghan Karin, hustro Agnäs dåtter i Lägdom för henne berättat, som skulle Erich Olssons 
dåtter Segridh sagt, dhet hans hustru een spann miöhl deraf hafft bårta, och enär Erich Olson 
der om påmintes swarat, sigh intet der af hört eller wetta, och några daghar der effter bedit 
hustru Kerstin komma heem med sigh, at höra om miölet, det hon intet giorde, och Erich 
Olsson sagt derhoos, att hon må icke der om talla. Deth är passlig wäll giordt hoos eder, som 
hafwer skamstullit een karll, och sedan honom sändt till sigh etc. Och enär actor war på 
wägen till honom att fråga i ährligh mans närwaru, om han deth wellat bestå, möthat honom 
rijdandes på en klöfia, och frågat der om, och han swarat sig så wara berättat, anhållandes om 
laga uthslagh. 
 Respondebat. Att hans hustru, emädan han war till Nårie, bedhit Christina Harder mahla 
åth sig 1/2 tun. korn, deth hon så wäll då som förr giort, men intet mehra der af bekommit än 
een spann miöhl, dhet hon för sin man wid heemkombsten intet sagt. Och enär Erich Olsson 
henne [fol.37v] råkat, frågat om någhon annan den gången quarnnyckellen hafft, heller om 
bussan war sönder, och bekommit till swaar, sig hafft nyckellen, och intet förstått at bussan 
warit sönder och quarnen läkt, och meera talltes intet der om. Men alldrigh han eller hans 
hustru wijdare tallt der om eller någon dhet tillagt, utan altijdh warit i wänskap med capiten 
Harders huus och offta der låtit mahla till nöijie.  
 Karin Hanssdotter i Lägdom berättar, dhet Segridh Erssdotter förledne wåår sagt wara 
förkommit 1/2 tun. eller 3/4 tunna miöhl som Christina Harder hafft om händer, deth hon för 
henne effter tillfråghan midsommarstijden sagt. Erich Olsson föregifwer sin dåtter om sina 19 
åhr sagt för Karin, att een half tunna korn gafs till quarn och een spann miöhl fickz tillbaka. 
Erich Olsson förklaradhe sedan sitt hafde tahl med hustru Kerstin Harder sållunda, att i 
grändan gått rychte, som skulle bårgaren Hanss Olsson Dahlman och Johan Mörtz drängh i 
Hudwijkzwalldh 4:de dag juhl 1687 warit hoos capiten Anders Harder, och der blifwit stullen, 
och skall blifwit yppat af een trätha emellan Oluff Olss Karin i Billstadh, och hustru Kerstin 
Harder, huilcket han hört först aff Oluff Olsson i Billstad, och sedan aff dragon Johan Höök 
som der sagt sig hört aff dragon Didrich Hååk, som logerer hoos capiten Harder, och deth som 
een wänn sagt för hustru Kerstin, och bedit henne läggia ifrå sigh deth nambnet, om hon är 
oskylldigh, och ingen der på hördt, som actor tillstår sin hustro berättat, som nu icke tillstädes 
är. Oluff Olsson föregifwer sig eij meera wetta der aff, än deth Erich Olsson för honom sagt, 
nembl. frågat huru det må wara, om deth tahlet och rychtet som går om Harders huus, och han 
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swarat, Gudh weeth hur der med är, och nogh höras der om tallas. Erich Olsson, att han sade 
deth för sigh först, enär han åth honom sömmade, men sedan tahlet meer och mehr yppades, 
dragit [fol.38r] sig tillbaka, och enär det förspordes haar han sändt Måns och Nillss Oluffz-
sönner i Billstadh till Oluff Olsson der om, som kunna betygha, huad swaar han dem gifwit. 
Begärandes att Oluff må obligeras edeligen betygha sig deth eij sagt, och Oloff begärte deth 
Erich må dertill hållas.  
 Måns och Nillss tillfrågades, om dee effter begäran frågat Oluff Olsson herom. Der till 
dee bejakade, då Oluff strax och frijwilliogt bekände sigh hört deth tahlet aff Diderick Hååk, 
och widh Erichs frågan om deth wore sant, sagt sig deth hördt af Diderick. Johan Höök, att 
om långfredagen 1688 hugg han wedh hoos capiten Harder hart wid brunnet der Christina war 
effter watn, och bedt honom skaffa lappar at taga hudan aff een stört häst, och wid deth sam-
ma kom Oluff Olssons hustru Karin effter watn, och sagt sedan Kerstin war bårtgången, sig 
wetta något som han eij wiste, och wille deth säija een anna gångh, och om 3:die dagh påska 
gått till henne. Då hon sagt det Johan Buckhofski hafft upp een köpmans slädha, och tagit bårt 
tobaak, men nembde intet huru mycket, och at Didrick Hååk det för sig berättat, och at 
Diderick fram på wåren sagt sig i eena förstufwan stått wacht enär Buckhofski tobaket stullit, 
och för sitt omaak fått 2 ahlnar der aff. Hustru Karin Oluff Olssons, at hon sagt deth för Johan 
effter Diderickz tahl, och han swarat, sig deth förr och enär dee huggit stöör tillhopa, af 
honom Diderick hördt. Johan Höök, att ingen stöör kunde huggas för påska, medelst diup 
sniö, och dy deth hört af henne först, och sedan aff Diderick.  
 Diderick, att om 4:de dagz affton, sedan köpmännen lagt sigh, hafwer Johan Buckhofski 
och gamble pijgan Britta gått med liuus till östre stufwan genom cammardören, der ena 
köpmans slädan stodh, och Johan sedhan kommit [fol.38v] i huardagsstufwan der denne lågh 
och sagt, at Britha tagit een tobaakzrulla, och morgonen effter kastat opp i dennes sängh på 
jellen, pass twå allnar toback, säijandes, att Brijta honom deth sändt, och han låtit deth 2 eller 
tree dagar liggia, men sedhan deth tagit. Huar till Johan Buckhåfskj alldeles nekar, men 
Didrich är ständigh, och kan icke förtijgat, fastän Johan Buckhofskj bewijst honom alt godt. 
 Erich Olsson beswärade sigh öfwer Johan Buckhofskij, som skall honom öfwerfallit d. 29 
julij 1688 som war een söndagh, och han effter gudztiensten warit hemma, och sedan begifwit 
sig med een klöfia till quarn. Då Johan honom mötatt mitt för byhn Lägdhom, och skält för 
lagbunden tyff, och der hoos sagt, honom hafwa utspridt sig och sin hustru hafwa stullit några 
saker aff een köpman förledne winter. Dragandes uth sin wäria, ryckiandes yxan uhr klöfian 
och sig aff hästen tillijka med klöfian under buken af hästen, och måtte bedia honom om 
skonsmåhl, håppandes blifwa för sådant öfwerwåldh skyddat, williandes denne sin käremåhl 
bewijsa med sin drängz Joon Swänssons jntygande, och at Johan tillstått sina ordh för uth-
skickadhe nämbdemän. Erich Olssons swäntienare Joon Swänsson berättar sigh förledne åhr 
tiena hoos honom för dränglöön och föllia honom om een söndagz affton till quarns, och 
under wäg[en]möthat Johan Buckhofskj, som frågat Erich, huad diefwuls squaller han på sig 
fört, i dhet han skall hafwa stullit een köpman, och Erich nekat sig sådant sagt, der med drogh 
han wä[r]ian halff uth, och sedan insatte, och Erich Olsson sade sig intet ondt giort, och wille 
lagligen sig förswara, då Erich drogs af hästen, och klöfian under buken, togh Johan Buck-
håfskj yx[an] af klöfian, och stodh öfwer Erich, men honom intet rördhe, och Erich bedit 
honom sigh icke öfwerfalla, williandes swa[ra] [fol.39r] honom för lagh och rätt. Huaremoth 
Buckhofskj exciperer, och föregifwer så intet passerat wara, utan ärnat sig begära och tagha 
2:ne gode män at fråga Erich Olsson om han wille tillstå dee ordh han till sin hustru Christina 
sagt, och då mötat honom och sielff frågat, men huarken honom af hästen ryckt eller yxan uhr 
klöfian tagit. Johan Buckhofskj berättar Erich Olsson hafwa sagt för capitein Harders gamle 
pijga Britha om tyffwerfije. Der till han aldeles nekar. Johan Buckhofskj tillstår sig swarat 
tolfmännen sig willia tillstå sina ordh, nembl. att hålla honom för den man som han sig 
uthropat, till des han deth bewijser.  
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 Saken heemskötz nämbden at votera, som stadnade uti fölliande doom. 
Såsom af föregående ransakningh befinnes, at Erich Olsson i Salom intet tillagt nu warande 
hustru Christina Harder af emothtagne en halff tunna korn at mahla, något hafwa försnillat, 
utan frågat om någon annan hafft quarnhuusnyckellen eller quarnen warit illa bussat, och sål-
ledes lächt. Alltfördenskul finns han i deth måhlet oskylldigh och icke straffwerdigh, och att 
han bedit hustro Christina skudda bårth det elacka rychte som går i suangh att köpmännen 
skulle wara der i gården stullne, så tillstår han deth i godh meningh som een wänn giordt, och 
nu bewijst sine sagusmän. Altså finnes han i lijka måtto dherutinnan icke straffwerdigh. 
 Sedan, huad Erich Olssons klagan emoth corporalen Johan Buckhåffskj widkommer, för 
deth han skall honom kallat tyff, och öfwerfallit om sabbatzdagen på sin quarnwägh. Och 
såsom hans dräng och tienare icke gifs full witzord at wittna med sin huusbonde, och ingen 
skada tijmat och händt är, hwartill kommer att retorsion i sådant tahl tillåthes till laga uth-
förande, hwarför pröfwar rätten skälligt at opphäfwa samma klagan, och corporalen warnas at 
läfwa stilla. Sidst beträffande dhet, som i capiten [fol.39v] Anders Harders huus 4:de dagh juhl 
1687, aff Hanss Dahlmans eller Johan Mörtz drängs slädha skall afhänt wara, så tillstår dra-
gon [Dide]rich Hååk, att Johan Buckhoffskj och capitens pijga Britta, sedan köpmännen lagt 
sigh om afftonen, gått till den eena slädhan, och sedan aff des stullne toback fått twå ahlnar, 
men kan intet hielpas till sluth förrän verus actor kommer, tillijka med pijgan Brijta tillstädes. 
 
14. Corporal Peder Olsson Båda, uthlåfwar betalla Oluff Johansson i Huättiom skiutzen till 
Brunflodh med chronones medell, och der med wara frij till huarfwet går omkringh. 
 
15. Gamble ländzman Nillss Hansson angaff sigh aff Anders Nillssons hemman i Hällie-
backen hafwa i pant Smedzlägden för 10 r.d:r courant, och nu är hemmanet såldt till leut:n 
Vallentin Wirck, och han will samma lägde hafwa under hemmannet, den han och förledne 
sommar sig tillägnat, och sedan lijkawäll honom med höö förnögdt. Anders Nillson, at han 
tillstår skullden wara aff sin fader giordh, och panten uthsatt, och han 1688 deth till leutnanten 
såldt för 20 dahl. s.m:t, och intet låfwat igenlösa någon pant, som han wiste wara ifrån hem-
mannet. 
 Resolutio. At rätten intet kan finna Anders Nillsson wara skylldigh pantängen inlösa, 
efftersom han deth sig intet påtagit i köpeskrifften. 
 
16. Leutnant Vallentin Wirck opbödh tredie gången Anders Nillssons hemman i Hellie-
backen, aff 2 tunlandh för 20 dahl. s.m:t, oklandrat af bördemännen. 
 
17. Peder Anderson opbödh tredie gången Joon Perssons hemman Grubben i Hackåås sochn á 
tree tunl:d [fol.40r] att behålla till sythningslöön, tillijka med dess lösa ägendom som med 
pastoris herr Hanss Drakes underskrifft och bewittnande verificerat är, oklandrat af börde-
männen. 
 
18. Oluff Mickellsson i Billstadh opwijste ett testamentum reciprocum emellan sigh och sin 
förre hustru Britta Hansdotter, att den som effterläfwer behåller den ringa lösa ägendomen i 
sin lijfstijdh, och effter des dödh byta beggies arfwingar om något quart wore sin emellan. 
Och så wijda det aflinge betygas wara som sonen Oluff Olsson contesterar, så är deth lag 
lijkmätigt giordt, och dy till den ändan in maiorom fidem tages ad notam.  
 
19. Befallningsman androgh hans excell:z herr gouverneurens befaldningh, att de förmög-
naste hafwa tillägnat sigh 1687 åhrs förundte magazins spanmåhl till de fattigaste, och betagit 
dem som der med i synnerheet wore benådadhe, och sålledes spanmåhl till dem uthprånglat 
och giort sig otillbörligh winningh der medh, och dy böra med laglig näfst ansees. Och till 
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meera styrckia oplästes herr gouverneurens excell:s ordres der öfwer, huar till swarades at 29 
t:r tilldeltes tinglaget, huar öfwer höltz allmän socknstämbna och sammankombst och ehuru-
wäll alla wore trängde om sädeskorn och hielp medelst många åhrs misswexter, så tillbödz 
lijkawäll först dee uthfattigste, som eij wore mechtige den inlösa och fast mindre effterköra.  
 Altså öfwerlades deth, och stadnade i deth sluth, att ehrkänna i underdånigheet Kongl. 
Maij:ttz höga nådh deruthinnan, efftersom tänktes att der den icke skulle antaghas, skulle 
allmogen så som förachta hans Maij:tz höga rådh i det fallet, och dy i deth anseende afftaltes 
att dee som wore der till mächtige, skulle köra och inlösa samma spanmåål, warandes glade 
att spanmåhl kom i landet [fol.40v] och de fattigste som kunde skaffa sigh penninghar, skickade 
dem med dee andra, och bekommo wid heemkombsten spanmåhl der effter. Sedan på några 
söndagar op- och tilletz dhem den lösa, men eij många hade medell der till. Dåch kunde een 
part någon spann til läns bekomma, som än obetallt är. Huar öfwer föregifwes på landzmötet i 
Brunflodh förledne höst wara förklaring gifwit. Huar till närwarande alldeles samtychte, och 
nämbden förklarade sigh intet kunna der uti votera och döma, emädan som dhet är i dheras 
nährwaru giort, och några effter spannmåhl warit, och altså icke kunna döma i sin egen saak, 
utan fly till höga öfwerheetennes nådh derutinnan, som i allt annat. 

 
 
 
Ting 5 och 7 oktober 1689 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:13, fol 127v-132r. ÖLA 
 
Anno 1689 den 5 och 7 october med Owijkens tinglagh, närwarande häradzskrijfwaren Lars 
Sundberg, och desse såtho i nämbden. 
 Erich Andersson i Miähla  Peder Nillsson i Österåsen, 
 Chrestopher Ersson i Fäste,  Jöran Persson i Kiöfra, 
 Sunnwijs Mårtenson i Kårgierdh, Anders Påhlson i Juxåsen, 
 Joon Persson i Wästeråsen,  Erich Anderson i Swänsåsen, 
 Elias Jönsson i Älfwen,  Siull Persson i Hällne, 
 Nillss Pedersson i Hackåsen, Peder Oluffson i Näckstadh. 
 
1. Dato aflade ung Peder Olson i Nächstad sin nämbdemans edh. 
 
2. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr nämbde placater och resolutioner.  
 
3. Corporal Johan Buckhofskj och sexman Joon Jonsson Muur anklagade Måns Jönsson i 
Nächstadh för deth han skall welat undandöllia och försnilla chronones tijonde, och näst på 
alla skyhlar opdragit fleera bandh än sedhwahnan och ordningen tilllåther. Sombl. är 11, 12 á 
13 bandh, och enär dee blifwit deth warse haar han budit dem förlijkningh och wellat wäll 
förskyllat, att dee dermed skulle tijgha, huartill Måns aldeles nekar och berättar att de först 
frågade huru mångha skyhlar på åkeren war, huilcket han eij wähl och noga wettat, och dy 
bedit dem sielfwa räkna. Och kommande uth på åkeren förkastadt honom hafwa dragit altför 
många bandh på skylen, och åtminstone öfwer hufwudet á 11 bandh och sedan utspridt wara á 
12, 13, 14 och 15 bandh å huar skyhl. Och enär han föregaf at huar skyhl bestodh aff tijo 
bandh, och bedit dem taga neder een skyhl och räknat, bleff han aff corporalen med hugg och 
slag öfwerfallin. Först utaf wärian, och då hon war afslagen, af een kornstöör, och sedan 
räknat och intet låtit wetta skyhltalet, föregifwandes att andra skulle komma och räknat och 
see huru många bandh han på huar skyhl opdragit, huar effter han wäntat så längie at 
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reggnet[?] skadde hans korn, att deth begynte at mältas [fol.128r] i skylen. Anhållandes blifwa 
skyddat för sådanne afwundzfulle och wrångwijse menniskior som willia hans goda nambn 
och rychte förklena.  
 Corporalen tillstår sig slå honom med wärian som sprang aff, enär han sade dem räkna 
orätt, men icke med kornstöören. Sexman Joon Muhr berättar sig see corporalen taga een 
kornstöör och löpa effter Måns och Måns undan, wettandes intet om han honom hinte och 
slogh, emädan som han ett godt stycke war derifrån. Corporalen, att han wäll med stören eller 
kornsnesen låpp effter Måns, men hant honom icke. Måns, at han haar merckie aff slaget i 
högersijdan, som honom till dödedagar föllia lärer, huilket besågs och befans ofwanför högra 
rebenet een stoor knyhla eller sullna af köttet. Joon Muur, at han såg Måns kasta sig omkull 
och at corporalen hölt snesen oprätt och intet såg honom slå. Måns bekänner att 2:ne skyhlar 
blåst omkull, och hans son banden på näststående skyhlar opsatte, och att 2:ne sneser eller 
störar stode och wore quar på åkeren, huilcka räknarne intet blefwe warse eller ansade.  
 Actores, at sedan dee honom beslagit och kommit till gårdz, sedt hans son Jöns taga aff 
skyhlarne ned på åkeren ett eller tuu bandh aff huardera, och burit affsijdes, huartill Måns 
alldeles nekar. Joon säger sig see Jöns med een stångh skiuta ett bandh aff een skyhl.  
 Måns Jönson, att bewijsa Johan Buckhofskj wara arger emooth honom, berättar at han för 
några åhr sedan hade ett näth kring om een sin kattisa, efftersom den eij war lyckelligh, 
huilcket näth Johan Buckhofski optaghit, fisken sig tillägnat och nätet kastatt opp i skougen, 
som blef kunnigt, aff deth han glömbt sina wanthar. Johan Buckhoffski tillstår sigh optagit 
nätet, föregifuandes sig böra huar 3:die wecka bruka kattisan för sitt der på andwändne arbete 
och dy nätet optagit huartill Måns nekar, och säger honom ingen rätt eller låf der till hafft. 
 Länssman Swen Herkullsson tillijka med några tolffmen warit effter ordres till Nächstadh 
och opräknat d. 18 septembris all hans sädh, och funnit 90 skylar och 9 bandh och halm 
[fol.128v] till åtta skylar, och som Måns sagt, förmenes till 10 dito wara tröskade och alla huus 
så inom som utomgårdz, iembwäll i skoghen, är ransakat om korn eller halm skulle finnas, 
men intet funnit. Beklagandes Måns, att dee räknat på sig flere skylar än på åkeren war, 
emädan som effter tijondelängden skulle alt warit 116 skylar och alderhögst warit 101 skylar. 
Räknarne, at skyltalet war 116 , oräknadt at större delen bestodh af flera bandh än wara borde, 
och at Måns folgde dem wid räknandet icke allenast een gångh utan tree gånger, huar til Måns 
nekar, och säger sig wijst på åkeren dem folgt, men sedan han blef så illa slagen, intet, och dy 
intet wiste eller weeth [hur] många skylar warit.  
 Jöns Månsson föregifwer sig wara hemma enär corporalen och sexman kommo till gårdz, 
och der med gått till skogs, och intet warit neder till åkeren, mycket mindre något korn der 
handterat. Joon Muur förklarade sin förr giorde relation, at han såg wäll Måns Jönson löpa 
undan, och Johan Buckhofskj effter med kornstöören, och kunde medelst skylarne och steen-
rösorne icke see meera, än Måns föll omhull. Måns, at Joon wähl weeth och såg huru tillgick, 
men lärer intet för afwundh skuldh willia, efftersom han sin fader intet wellat hysa, och Måns 
honom intagit och hyst i tree åhr, och blifwit beskylt, aff fadern fått och niutitt hans bästa 
saker. Joon Jonson Muhr, att han där sina bästa saker förtärt. Joon Jonson Muhr bekänner 
effter tillfråghan sig eij giort sin sexmans edh.  
 Johan Buckhofskj, att Måns den omtallde sullnan och knylen för många åår sedan hafft, 
det han för Nillss Olson i Östnohr som folgt honom till fisket i Kiählen berättat? Resp. att han 
denne höst folgt Nillss Olson till Kiälen, och alldrig före, och beklagat sig aff bekomne hugg 
och knyhla hafwa wärk och möda. Sexman itererade sig see Jöns med een stöör tagha neder 
ett kornbandh, huartill Jöns alldeles nekar, och berättar sig halffgått till middags, gått med 
Hanss i Döderö till Nächstad åhn att fiskia, då Johan Buckhofski och Joon Muur kommo 
gående in genom eena porten och dee uth genom den andra, och in emoth affton kommit 
tilbaka, då dee warit bårta. Actores, at deth [fol.129r] war lidit nogh på dagen enär dee kommo 
at räkna tijonden, och kunnat wara kombe ifrån fiskiet som middagztijden plägar skee och 
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bytet hållas. Actores, att Måns budit dela fisk i förlijkningh, der till Jon nekat, och Måns sändt 
sin dåtter Gölu till Billstadh med een laxöra, som wijstas hemma. Måns nekar sigh dem någon 
fisk budit, utan Johan Buckhofskj tagit till köps een aff hans hustrus, som han offta förr giordt 
och aldrig betallt. Länssman, när han opräknade hans sädh, att Johan Buckhofski förbrådt 
Måns hustro om förlijkningen. Der till hon nekat, och han swarat, deth wara skiedt och låfwat 
betallningh för fisken. Johan Buckhofskj, att halm skall wara funnen i een höölada uthom 
gården. Resp. Att een lijten afbränt fläck war besådd, och der fått twå eller tree näfwar fulla, 
som lades i höladun, deth gamle tolffman Peer Olson skall kunna wittna. Johan Buckhofskj 
föregifwer Peder Olson blifwa bedin att föllia dem till högåkeren och räkna. 
 Oluff Månsson i Nächstadh berättar sig höra Måns Jönsons hustru säija till Johan 
Buckhofskj, lägg intet om deth. Deth kan wäll wara händt förr at några bandh på stören 
dragen blijr, och Johan Buckhofski swarat sig eij kunna troo sig dertill, och frågat Joon Muur, 
och han sagt, gör huru du will, och att Måns waar intet tillstädz, och hustrun bedit honom talla 
med dem, at laga der om wäll. Det hon giorde, och intet swaar fått, och meera weeth han intet. 
Jöns Månsson, at han kommande ifrå skoghen såg 2:ne skyhlar wara på högåkeren kullblåste, 
och dy dijth gått och så wida störarne wore afgångne, satt banden på närstående skyhl, och det 
sagt för sin fader at kungiöra, det han säger sigh giort, och tijonde räknarne neka. Huar om 
Månsses hustru skall tallt och icke om andra. Oluff Månsson föregifwer sigh eij kunna förstå 
Måns Jönson något korn af åkeren undandölt, utan allt heemfördt till ladan, och icke deth 
ringaste täckn dertill blifwit warse.  
 Nämbden togh saken i betänckiande och stadnade med fölliande sluth och doom, emädan 
som emellan capiten Harders huus, huars måg Johan Buckhofskj är, och Måns Jönsson, ett 
gammalt agg och owänskaper. 
 Alldenstundh corporalen Johan Buckhofski är blandat uthj [fol.129v] een misstänckelligh 
action om någon föröfwat otrooheet, som medelst åklagarens bårtowarande eij kunnat af-
hielpas, och sexman Joon Jonson icke edhsworen är, huartill kommer at gammall oenigheet 
warit emellan Buckhofskj swärfaders huus och Måns Jönson i Nächstadh, och der jempte 
något agg emellan sexmannen och Måns, och dy icke full witzordh kann gifwas der uthj 
betygha. Och när länsman med sina adiungerade i dheres närwaro opräknat all hans sädh, eij 
funnit meera än 90 skylar och 9 bandh, och pass halm af 8 eller högst 10 skyllar, och altså 
effter tijond räknarens förslagh fehlar 15 skyhlar, förutan dee bandh som mäst å huar skyhl 
öfwer ordningen skulle wara opdragne. Ej heller finns någon liknelse och täckn at Måns 
kunnat den åthskildnaden försticka eller fördöllia. Altfördenskuld huar nämbden eij kunnat 
finna Måns Jönson lagh lijkmätigt i deth måttet wara bråtzligh. Och ändoch Måns Jönson är 
aff corporalen på åkeren öfwerfallen (derest han borde niutha fredh så wäll som hemma i 
gården) och slagen medh wärian, så är lijkawähl huarken blånadh eller blodhwijte bewijst 
deraf blefwit. Så som och att Måns Jönsons hafwande knyla eller sullna å högra sijdan för-
menes wara gammall och icke aff Buckhofskj handterande härkommit eller förordsakat. Altså 
hålles saken säkrast wara, intet i dee måhl något definiera, förrän Måns Jonssons hafwande 
knyhla och sullna blijr af feltskären besedd och attesterat wara gammall eller eij. 
 
4. Erich Jönson i Älfwen warit stämbd för gäldh till hustro Ribbore Chrestensdotter ifrå 
Nårie 5 r.d:r och een ort 6 sk. huilke han tillstått sig wara skyldigh och låfwat betalla till näst-
kommande Gregori marcknadt 1690, och Mattes Hansson i Wijken der före caverat, huarmed 
fullmechtigen lendsman Swen Helkullsson är nögd.  
 
5. Peder Biörsson i Hara och Sunne sochn fodrade een koo aff Nillss Olson i Häggen, hans 
broder Påhl Biörnsson tillhörig, som förlengst uthgått till soldath för styffaderen Erich 
[fol.130r] Jönsson, och på leghan samma koo hafwa skulle, och styffaderen tijdh effter annan 
henne behållit, och låfwat legha, och enär han förnambs 1688 willia flyttia till Nårie med sin 
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boskap, låtit genom länssman förbiuda den ehna koon, och bleff Erich Jönson quar, och ge-
nom döden förledne höst afgick. Då Peder Biörsson begärt af hans swåger och wärdh Nillss 
Olson bem:te koo igen, den han begärt behålla för lego som effterletz, altsedan blifwen för-
hållen, och dy söker assistence, huartill Nillss Olson swarade at så wäll warit, men han giordt 
någon kostnadt på honom under des siukdom och låtit begrafwa, och giort omkåstnad effter 
een specification – 15 d:r 24 öre k.m:t och deremoth af hans quarlåtenskap innehafwer een 
koo, en quijga och twå st:n getter.  
 Resol. Så wijda bewijssligit är, at Erich Jönson een lång tijdh haffwer på lego hafft Påhl 
Biörssons koo, och effter hans dödh Nillss Olson i Häggen ett åhr emoth låfwat lego behållit. 
Altså kan een annars ägendom icke lämbias till hans begrafningz omkåstnad, utan måste åter-
lefwereras tillijka med wahnlig lego, och Nillss Olson kan göra effter gode mäns ompröf-
wande sigh för begrafningz omkåstnad aff Erich Jönssons quarlåtenskap betallt.  
 
6. Leutnant Wallentin Wirck prætenderade aff gamble länssman Nilss Hansson Smedz-
lägdan, som han under hans köpte hemman hafwer, och är belägen nedan widh hans åkerrehn 
till 2 á 3 lass ängh, och är deth bästa hemmannet tillhörigt, och altså omistandes. Rp. Att han 
deth hafft några och 20 åhr i pant för tijo r.d:r, begärandes sina penninghar igen. Leut:n före-
gifwer deth giort skähl för capital och interesse, huartill nekas, och föregifwes deth somblige 
åhr kastatt af sigh et lass, och somblige 1 ½ dito.  
 Nills Hansson förlijktes med leut. Vallentin Wirck sålledes, att leuttnanten skall gifwa 5 
r.d:r, som är 7 d:r 16 öre s.m:t och behålla lägdan under gården, tillijka med deth höö som i 
åår der bergat är. Anders Nillson som hemmannet såldt tillböds gifwa och bestå leutnanten 
deruthinnan een tridiedehl.  [fol.130v]  
 
7. Anders Pedersson i Skede låtit stembna Johan Hansson i Lägdan och Hanss Jöranson i 
Gärde för een hans häst, som medelst deras förwållande skall wara illa hållen och skadat, 
iembwell och taget wedh i hans ängh som han sönderhuggit, och der bårtfördt. Hans Jörans-
son är icke tillstädes, efftersom han förledne fredags skall wara illa i huffwudet slagen aff 
Erich Olsson i Sahlom. Johan Hanson föregaff sig begära deth Hanss Jöranson wille sig föllia 
till skogs at sökia effter ett stodh som har kommit i föllie med Anders Perssons okynnige häst, 
den Hanss togh och lofwat häffta, och Johan rijdit till bydz och deth sagt till Anders Persons 
hustru. Anders Persson berättar sig å den orten söcht effter hästen och intet funnit, utan sedan 
utj een igenstängd swedh liggiande halfdödh och tilltalt Hanss derföre, och elack mundh till 
swar fått. Han har sedan begärt förlijkningh, men intet något uthlåfwadt och actor dertill 
merendels sambtycht att slippa hans hoot och munbruuk. Johan Hansson, att han tillijka med 
sina brödher barkat een stoor grahn som stodh i skillnan af hans ängh, och derföre weden 
deraf heemfört. Actor, att dhet är på hans ägor.  
 Resol. Om hästen kan intet sluth göras, emädan som Hanss Jöranson icke tilstädes är. 
Och så wijda tuistas om på huars ägor kullhuggne grahn warit, så skall deth aff goda män be-
sees och å nästa tingh angifwas. 
 
8. Peder Henrichson i Åsan fodrade aff Peder Johanson i Persåsen några gamla jordepen-
ningar som hans fader Johan Jönson skulle wara skyldigh sin fader, som wore bröder. Haf-
wandes opburit 9 d:r 24 öre s.m:t och Johan Jönson dödh blefwen för 31 åhr sedan, och effter 
honom besåth sonen Jönss hemmannet 4 á 5 åhr. Effter hans dödh broderen Anders till 9 á 10 
åhr. Effter hans dödh broderen Peder Johanson som hemmannet åbodt i sex åhr. Modren 
berättas een tijdh dhet brukat förr än Jöns dhet antogh. Rp. Att han wore den tijden 10 á 11 
åhr gammal och sedan tillhållit i Nårie, til des han för sex åhr sedan heemkom, och weeth slätt 
intet af den räkenskapen meera än actor berättar. Peder Olson i Swedie berättas hafwa sagt, 
dhet Johan Jönson war skylldig sin broder Henrich något på jordepenningarne men Peder 
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Johanson, att han skall sagt dee å ny fela, mehra än köpebrefwet. Warandes Peder i Swedie så 
gammal at han intet kan komma till tingz.  [fol.131r] 
 Resol. Ehuru wäll Peder Henrichsons fodran är så gammall, at hon synes Kongl. Maij:ttz 
förordningh lijkmätigt wara förstånden, så beslötz lijkawäll att gode män i parternes närwaru 
skulle förnimma af Peder i Swedie, huad wettenskap han derom kan hafwa, och sedan deth å 
näste tingh angifwa, då doom dem emillan föllia skall. 
 
9. Måns Hanssons prætension på jordepenningarne j Fäste kunde intet företaghas och uth-
arbetass för fölliande hinder skuldh, nembl. först, at Måns Ersson som den 23 julij 1689 ingått 
kööp med honom icke stämbd, utan broderen Chrestopher Erson, som exciperer der emoth, 
och sedan böre Månss Hansons faderbröder Oloff Månsson i Billstadh och Jöran Månsson i 
Åhlstadh wara tillstädes at göra beskedh, hurudahn liquidation emellan syskonen om hem-
mannet kan wara giort. 
 
10. Adam Claesson, Måns Adams broderson i Hanebacken, berättar länssman Swän Herc-
kullson kommit ifrå Nårie 1688 om hösten, och warit hoos Adam till augustj månad sidst-
leden, warandes strax förbuden wijka herifrån. Och haar ländzman råkat honom i Böle uti 
Marby sochn på reesan till Norie i föllie med Erich Tårgutson i Sanne. Och emädan som han 
intet pass hafft, skyndat honom tillbaka, och till widermälo tagit een hans klädesbylta, een 
half slijten wallmarsråck, ett halfslijtet låhrfoder af geth eller buckskin, et paar gambla för-
fötta ullstrumpor, et paar gambla skoor, een sämskatt fåårskin sack gammal. Huar till Måns 
swarade, at han så långh tijd warit hemma, och warit förbuden i wåras och sommars så längie 
krijgsbullret warade, at resa, och sedan hördes deraff intet och så som han i Nårie och byen 
[Trondheim] begynt lära skräddareämbetet, är han dijth rester den tijden han icke hemma 
warit, och icke komit tillbaka sedan ländzman skall honom förbudit och wijst tilbaka. 
Länssman, at han genom Peder i Klåckarbacken förbiudit Måns honom bårtskynda utan till-
ståndh, huar till Måns nekar, och Peder är icke tillstädes. 
 Resolutio: Kläderna blefwo in sequestro till des Chresten Steensson i Böhle och Erich 
Tårgutson blifwa lagligen förhörde tillijka med Peder i Klåckarbacken.  [fol.131v]  
 
11. Larss Swänsson i Miälan kärade till Erich Olson i Hofwermo för deth han skält honom 
för tyff och skälm wijdh fäboderne, effter som han på löthen hade sitt stoo gående. Resp. att 
han bleff i hastigheet så säijande, emedan som hans märr der war, emoth sambtahl aff bolagh-
arna, huartill nekades. Anders Olson i Kiöfra berättar att Erich Olson kört Larses stoo ifrå sin 
boowallz haga, der hans häst stodh tiudrat, och Lars frågat hwij han icke skulle få hafwa sitt 
stodh der på löthan, och fått till swar, at han måtte iu hafwa sin boowall frij, och snart kan een 
häst flöyia öfwer gerdzlegården och dermed sagt, at han släpt sin märr som een tyf och 
skiälm.  
 Till dombs voterades eenhälleligen. Så som Erich Oluffson hafwer kallat i hastigheet Lars 
Swenson tyff och skälm, så är des straff applicerat till 43 cap. Tinghmålabalcken, och han 
derföre saker j anledningh deraf till tre marck för huardera skälsordet.  
 
12. Erich Nillsson i Sanne föredrogh huru som han sin hustrubroder dragon Peder Oluffson 
Sanbergh af dhes faders hemman uthlöst med 45 r.d:r á 6 m:k, och intet kunnat få köpebreeff 
der på, föregifwandes dertill wara tijdh nogh, och emädan som han honom derföre betallt, 
som quittens af d. 9 julij anno 1687 af troowerdige män verificerat uthwijser, will han wara 
derom försäkradt. Warandes allenast 2:ne syskon, nembl. Peder Olson och Erich Nillssons 
hustru, hans syster. Derföre opbödz deth första gången oklandratt. 
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13. Capiten Carll Ruthenkrantz skattehemman i Hofwermo och Myskie sockn aff 2 ½ t:d, 
som 1685 är på indehlningen anslagit till capitens boostelle aff deth 4:de compagniet, och 
hans Kongl. Maij:tt sedermera effter laga wärderingh a:o 1686 låtit skatträttigheeten och des 
byggnadh sig tillhandla för 145 d:r s.m:t, och ändåch köpebreef deri icke är opwijst, så op-
biudes deth lijkawäll in antecessum förste gången, näste bördemän till lösn. 
 
14. Capiten h:r Carl Rutencrantz inlefwererade een skrifft aff åthskillige momentis, angående 
at herrar officerarne äre för h:r generalmaioren och landzhöfdingen illa angifne [fol.132r] och 
han föregifwer sig sådant wara alldeles obekant, och at någon af hans compagnie skall hafwa 
sigh deruthinnan försedt, och dy begärer, att dereffter kunde undersökias. Men såsom ingen 
påminnelsse derom tillförne är giord, eij heller någon verus actor och saaksökiare för handen 
är, och des utan ingen aff allmoghen, förutan några strijdige parter, tillstädes. Altså kan der till 
intet göras, dåch förehöltz länssman Swen Herkullsson huru han wore kommen at förbiuda 
allmoghen införa sin sädh medan compagniet wore på camperingen, som imputeres office-
rerne hafwa giordt, huartill han swarade, sig genom chergeanten Nillss Lunderberg fått budh 
dhet at göra, huartill han wittnen hafwer och skall kunna wid hans heemkombst deth bewijsa. 
Warandes des utan lijka wäll sinnat at tillsäija allmoghen at innehålla dermedh till dhes han 
skulle och kunde få aff befallningzman derom ordres. Och wijdh compagnietz affmarch till 
camperingen, af herr capiten begärt at någon underofficerare kunde blifwa beordrat deth 
tillijka med andra wederbörander forderl. göra. Och huad räntans opbärandhe i Undersåkers 
tinglagh widhkommer, så kan dertill intet wijdare swaras än som förr allmänneligen är giordt 
och icke kan deth här, sedan tinget där är öfwerstått, företagas. 
 
15. Anders Jönson i Åbåsen laghstembd aff Carll Nillsson ib:m för tyffwerije och sedan 
bårtreest till Nårie och icke comparerat. Dy saker effter 33 cap. Tingmålabalcken till sina tree 
m:k. 

 
 
 
Ting 8, 10 och 11 mars 1690  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:13, fol. 199r-202v, ÖLA. 
 
Anno 1690 den 8, 10 och 11 martij medh allmoghen aff Owijkens tinglagh, præsente prætore 
och nämbden. 
 Erich Andersson i Miäla,  Anders Påhlsson i Juxåsen 
 Siull Pedersson i Hellne, Peder Oluffson i Nächstadh, 
 Peder Oluffsson i Backen, Joon Olsson i Swensåsen, 
 Oloff Jönsson Älfwen,  Daniell Månson i Hwinälfwen, 
 Anders Nillsson i Giärde, Anders Jonsson i Backen, 
 Oloff Simonsson i Backen, Bengt Tomsson i Båhlåsen. 
 
1. Dato oplästes Kongl. Maij:ttz instructioner för fougden och häradzskrifwarna. 
 
2. Jönss Erichsson i Wästnår är tillsagd at comparera å detta tingh för sex r.d:r courant han 
aff sin swågers Jöran Henrichsons i Hallom i hans frånwaru olåfligen tagit, och widh hans 
heemkombst ifrå Nårie åtta dagars tijdh effter, det bekändt, och penningarns wärde aff honom 
igen bekommit, men lijkawäll förrest sedan tingzcursen war publicerat till Nårie och icke till-
baka kommen. Derföre plichtar han effter 33 cap. Tingmåhlabalcken med sina tree mark. 
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3. Anders Jonssons klagan i Åbåsen emoth Carll Nillsson ib:m angående något intrångh han 
honom skall på des ägor med swediehuggandhe och barklöpande, sampt på slått- och haga-
flyttningh wara tillfogat, lämbnades till laga syhn nästkommande wåår och sommar uthi läns-
mans och någre nembdemäns närwaru som partterne säija ja wider, emedhan som den förr på-
begynte syhn icke warit lagligen eller fullgiordh. 
 
4. Peder Olsson Bådha i Persåsen, käradhe till Peder Olson i Backen för sin hustrues Se-
borgh Oluffsdotters jordepenningar i Backhemmannet aff 4 tunl:d, huar om tolff systerpartter 
warit och hans hustru en der iblandh är, och ingen lösn fått, icke heller något aff löösöhrerne 
niuttit? Resp. Att han ett åhr förr än fadren dödde, sammankallat sine syskon föruthan actoris 
hustru som längst bårt bodde, och kommit öfwereens med dem at huar systerpart skulle lösas 
med 5 r.d:r á 6 m:k och underhålla [fol.199v] faderen och låta tillbörl. komma till graffwn, och 
behålla det lilla quart wara skulle, det han giort hafwer, det Andhers Jonson i Backen medh 
fleera betygadhe i sanning wara, och alldrigh nekat så mycket till sin syster Seborg uthlösa, 
men mannen begärt meera, och der medh stadnat. Warandes ingen skrifft dem emellan derom 
oprättat, och för tijden äre dee andre syskonen icke hemma stadde. Föregiffwandes Peder 
Olsson inga löösören warit, emedan han uthgammall war, och bortgiftat sina barn, och huar 
och een sin medgifft effter rådh-ämbne giffwit, så längie något war quart.  
 Actor, at han hördt det fem r.d:r wara låfwat och giffwit för huar systerpart och kan intet 
stort säija der om, utan låter sigh benöija medh laglig uthslagh. Actor yrkiade på löösörerne, 
och bekom till swaar som förr, och der till medh, at han hade twå köör, och den ena gafs i 
testamente effter honom, och een war quar som han behållit effter ofuannembde afftahl och 
sluth. Sone[n] Oluff Olsson hade och een koo, som i faderns lijffstijdh honom för hans 
fattigdom skuldh gaffs och effterletz och een dito till dåtran Benedict som siukligh och ogifft 
war, giffwandes der iempte widh handen sig eij uthfordrat sitt möderne, utan alt under hem-
mansköpet falla låtit, och der han deth i faderens hög[a] ållder eij oppehållit hade det blifwit 
skattwrak och öde, huar aff actor sade sigh eij hört haffwa. Her iempte wiste nembden betyga, 
at Peder Olsson wellat skaffa sig annat bost[e]lle, men fadren intet wellat släppan, och dy 
most blifwe, och dee andra syskonen sökt sin lycka annor wart effter behagh.  
 Till dombs voterades eenhälleligen. 
Såssom intygat och bewijst är, at Peder Oloffsons Bådas hustru-syskon afftalat och sluttit deth 
huar systerpart aff fadershemmannet i Backen om 4 tunl:d skulle aff broderen Peder Olsson 
lösas och inbördas med 5 r.d:r eller 7 d:r 16 öre s.m:t. Altså pröfwar rätten skähligt, at hustru 
Seborgh, Peder Bådas, skall wara benögd medh äfwen så stoor lösn, och eij meera der uthj 
hafua at fodra. Sedan, huad löösörerne widhkommer så befinnes, att syskonen öfuerdragit 
Peder Olson det lilla [fol.200r] som skulle finnas effter fadrens dagar, på det han desto bettre 
skulle kunna subsistera och blifwa besutten, och låta faderen tillbörl. komma till graffwa. Alt 
fördenskuldh kan rätten \intett/ uti een så billigh saak ogilla och ophäfwa det syskonen, för-
utan en som frånwarande warit, sluttit och giort haffwa, utan låter der med beroo och erkänner 
Peder Bådas prætension i det målet krafftlöös. 
 
5. Leutnant Vallentin Wirck fordrar aff Brita Jonsdotter i Nårrgården twå dahl. s.m:t som 
hon frambledne dragon Chrestopher Månson skylldig warit för ett [skål]pund lijn, och hon i 
länssmans Herkullsons närwaru låffwat betalla och icke effterkommit. Systran Anna på 
hennes wegnar som siuk är, berättar skullden wara ett [skål]pund lijhn till Chrestopher, men 
hans broder Erich Månsson hoos dem tient och aff wårdzlöösheet opbrändt een deres hölada, 
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förmodandes honom som sin broder ärfwa skall, må sielff sitt fodra, och hon således kunde 
komma till sin förnöijelse för opbrände hölada. Leut:n, att des wärde togz med broderens 
minne och låff till Chrestophers begraffningh, huar till Anna icke neka kan.  
 Resolutio. Såsom skulden är bekändh och ständig, så måste Brita den med sex dahl. k.m:t 
betalla, och dee söke Erich Månson om opbrände hölada som dee bäst gitta och kunna. 
 
6. Oloff Oluffsson i Billsta påminte huru som hans styffmodher hustru Britta Hansdotter 
innehafwer hans broders Peder Olsons möderne, som boor i Nårie, begärandes at arffwet eij 
må förfaras utan blifwa försächradt stå i behåldh. Resp. Att der om intet talltes enär hennes 
sahl. man Oloff Michellson och hon testamente sin emellan oprättat, och att hon intet hördt 
tallas om Peder Olsons möderne. Der på opwijstes bytheslängden aff den 29 novemb. 1682, 
huar uthj förmäles at fadren Oloff Michellson till sig tagit Peders andehl så i een som annor 
måtto, at swara och göra redo före, men i byteslängden intet specificert huad honom tillfallit. 
 Resolutio. Bytesmännen Peder Olson i Östnår och Erich Siulson i Billstadh måste oprätta 
een wiss längdh och opsatz på Pedher Oluffsons tillfalldne arffsparter, huilcka hustru Britta 
Hansdotter åligger förwara och hafwa wårdnat om till nästa [fol.200v] tingh, då Oluff Oloffson 
måste lagligen bewijsa, at Peder Olson effter lagh fordrat sitt arff, och då afwachta rättens 
resolution der öffwer. 
 
7. Udde Jönsson i Tunwågen angafs haffua förledne wåhr warit på Måns Jönsons åker i 
Näcksta at stiähla des 2:ne plogjern aff plogarne, och enär Måns kommit ifrå siön det bliffwit 
warsse, och honom där råkat, då han aff den ena plogen skäran löös tagit, den Måns igentagit, 
och af honom hans medhaffwande yxa till widermälo. Dragon Bengt Falck, att Udde accor-
derat med dragon Samuel Frisk, at han skulle stiäla aff sin wärdh Erich Jönsson i Håff hans 
jernstöör till sitt behof för betallningh, det Samuell för Bengt sagt. Och om een affton sedan 
Bengt lagt sig och sombnat, klappades på hans fönster som des hustru hört och honom 
optäckt, och han bedit henne fråga huem det war och öpna dörren. Då Udde inkommit och 
begärt at Bengdt wille gå till Håff effter omtallde jernstöör som skulle liggia i gatan heller 
widh badstuguwäggen uti een biörkwedhoop och giffwit Bengt een halff ahln tobak och een 
och een halff aln åth Samull, och enär han der till nekat, Udde swarat, sigh skolla gå neder i 
Månses åker och taga des plogjern som han bygt och eij fått derföre nöijachtig betahlningh, 
och der medh gått uth. Och Bengt för sin wärdinna, hustru Kerstin Oloffsdotter det oppen-
barat, och hon opwäckt sin son Jöns, och der med gått uth, och hört Udde slå tree slagh på 
plogen, och seendes sig om, war Måns dijtkommen ifrån siön, och kommande dijth medh, war 
ena skäran löös slagen, och Måns den igentagit, tillijka med Uddes yxa, huartill hustro Kerstin 
beiakar, och berättar så wara passerat och händt. Udde nekar sig med Samull om jernstören 
tallat och accorderat, iembwäll och huarcken warit hoos Bengt eller nedh på åkeren och fast 
mindre löös slagit skäran eller plogen eller äge tagne och framwijste yxa. Nekandes theslijkes 
sig giffwit tobak så halffwe alnan som hela alnan och dertill medh, at Bengt budit uth een 
jernstöör den han wedersakat, och lijkawell will een annan påbördha deth han sielff giordt 
hafwer. Då Bengt sade inför rätten, det han lögh. [fol.201r] Item, att han bedit hustru Kerstin 
sända budh till Erich i Håff at taga wahra på sin jernstöör, men förr än deth war skiett, hade 
Samuell stören stullit och satt i gatan, och effter bekomne underrättelsse funnit den i gatan 
igen, huar till hustru Kerstin beiakar, och berättar sig effter Bengtz begäran sändt sin dåtter till 
Håf, och warnat Erich om järnstören. Bengt, att Udde brukat yxan till timbrande så i Giärde 
som i Nächstadh. Anders Nillsson i Gärde säger Udde hafft 2:ne yxor och een huggyxa der 
iblandh. Deth Peder Olson i Nächsta och berättar, men kunna eij wetta om den framwijste een 
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aff dem warit och är. Måns Jönsson, at han den opwijste aff Udde på åkeren tagit, som förr är 
sagt. Måns Jönssons son Jöns om sina 22 åhr berättar at hans moder effter Bengts påminnelse 
och tahl, befallt sigh gå nedh på åkeren at see effter plogjernen, och kommande dijt war 
fadren kommen ifrå siön och hölt på at taga yxan aff Udde, huar om dee rycktes, och Udde 
måst den släppa och löpa der öfwer. Men Udde nekar som förr, säijandhes sig gärna skulle 
bekännat om han wore fulkombligh der till skylldigh.  
 Ehuruwäll Udde Jönsson föregifwer sig intet warit på Måns Jönsons åker förledne wåår, 
at stiäla des ploghjern och fast mindre den gången mistat någon yxa, så är han doch på åkeren 
funnen, därest han skäran af een plog slagit, och yxan aff honom till wittne och widermälo 
tagen aff Måns Jönson det hans hustru Kerstin Oluffsdotter effter Bengt Falcks kungörelsse 
tillijka medh sonen Jöns åsedt och betygat. Alt fördenskuldh kan Uddes nekande inte honom 
der ifrån befrija, lijkmätigt 18 cap. Byggningabalcken L.L. § 8, och han altså dömmes effter 
23 cap. Tyffm.b. L.L. at wara tyffwer, och mista medhafde yxa och det han med sig hade som 
hans egit war, och Måns saaklöst tagit sitt igen. Sedan, att Udde beskylt Bengt Falck stullit 
sielff och wellat honom deth påbörda, skall Bengt å näste tingh med honom uthföra, och för 
dhet Bengt kallat Udde inför rätten liugare, böter han effter 43 cap. Tingmålabalcken tolff öre. 
 [fol.201v]  
 
8. Månss Hansson opwiste een köpezedell, giffwen aff Halffwar Oluffsson S:t Michaelis 
dagh a:o 1648 medh sin hustrus Ingridh Hanssdotters willia, aff innehåldh, at han 1/4 uti een 
gårdh i Fäste såldt till Hanss Månsson för 18 r.d:r, som är ett tunlandh, aff tuenne män 
förseglat. Warandes hemmannet aff 4 tunland och gamle syskonen wore Måns Hanson, Peder 
Hanson, Ingrij och Elin Hansdöttrar. Huar emoth Måns Erson i Fäste, som hemmannet åboer 
inwänder och framwijser sig aff actore Måns Hanson sig tillhandlat hans arfjordh och andehl i 
bem:te Fäste för 50 dahl. s.m:t, förståendes med hans syskons, som köpeskr[iff]ten den 23 
junij a:o 1689 aff trowärdijge wittnen besannat, uthwijser. Till bättre oplysningh undersöchtes 
sammanhanget aff Måns Hanssons barn som wore Hanss, Oluff, Peder och Jöran, Brita och 
Gölu. Hans inbördat broderens Olufs och systrens Gölus arfspart, och dy warit rådande om 
twå bröders och een systerpart. Britas barn, som är reus, Måns Erson, medh sina bröder uth-
löst Hans Månssons barn, der iblandh actor Månss Hansson är med 50 dahl. s.m:t effter 
ofuannämbde quittens aff den 23 junij a:o 1689, såsom och mohrbrodheren Jöran Månson 
med 40 dahl. s.m:t för hans broderspart i Fäste af 4 t.l:d, tillijka medh een höölägde i Salum 
och ett quarnstelle, giordt och daterat i Hackås in aprili 1689.  
 Peder Månsson berättar att Oloff Halfwarson på sin hustrus Ingridz \gamble/ arffspart 
bekommit aff hans fader een lägde j Salum som kallas Långböle, den Oloff Halfwarson, som 
bodde j Mattnes, tree åhr brukat, och sedan den försåldh till Erich Gunmundson i Salum för 
18 r.d:r huilcken Erich i Sahlum hafwer till åker, och andra gången sålt sin hustrus arfjordh i 
Fäste till Hans Månson, som skall skiedt i dee yngre brödernes omyndige åhr, och han dem 
wellat undangå, och desto bättre och närmare wara till hemmannet, oachtadt hon war förr 
medh Långböhles lägden skildh ifrå Fästehemmannet. 
 Resolutio. Rätten kan intet saken afhielpa förrän undersöcht blijr å nästa tingh, om Erich 
Olsson i Sahlum hafwer bref och bewijs, att Oluff Halffwardson der undher [fol.202r] försåldt 
Långböle som tillförenne lydt under Fästegården och sålledes förnimma och pröfwa, om Oluff 
Halffwarson sålt twenne gånger sin hustrus arffjordh. 
 
9. Hanss Jöransson i Gärde lagstembdt Erich Olsson i Sahlum för slagzmåhl och jordepen-
ningar, och icke comparerat. Dy saker effter 33 cap. Tingmålabalcken till sina tree mark. 
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10. Erich Olson i Sahlum lagstembdt Märitt Carlsdotter i Skede för ährrörigh beskyllning och 
sammanlagh med pijgan Ellssa Olufsdotter och ingendera tillstädes. Dy plichtar huardera med 
sina tree mark. 
 
11. Leutnant Vallentin Wirck lagstembdt Petter Wernhåldt för ohemult låff at opbära någon 
ränta i Ångermanlandh, och sigh icke inställt. Dy böte tree mark. 
 
12. Peder Pederson i Lansom stembd för lijnlumporne 1689 och sigh absenterat. Derföre 
böther han tree mark. 
 
13. Udde Jönson i Tunwågen lagstembd för tyffwerije, och gårdagen tillsagd at swara, och 
håller sig undan. Dy saker till tre m:k och swara å näste tingh. 
 
14. Anders Pederssons anhängige saak å höstetinget emot Johan Hanson i Lägdom och Hanss 
Jöranson i Giärde kunde då icke afhielpas för Hans Jöransons bårtowarandhe, som siuker aff 
slagzmåhl war, och nu är Johan Hanson utan förfall bårta. Derföre måste saken beroo till näste 
tingh, och Johan plichtar för tredsko medh sina 3 mark. 
 
15. Oluff Pedersson i Swedie tilltalltes för okistat chrontijondhe och dy måst tagan tillbaka. 
Han tillstår sigh den eij kistat utan bredt uth på herbergzbåtn. Dy är hans förseendhe consi-
dererat som annan tredsko och olydno, och dy saker till sina tree mark. 
 
16. Erich Jönsson i Älfwen tilltalltes i lijka måtto för ogistatt chrone tijonde som han måst 
taga tillbaka, huilcket och är considererat som en annan olydno och tredsko, och dy saker till 
sina tree mark. [fol.202v]  
 
17. Chrestopher, Måns och Oluff Erichssönner opbödo första gången Jöran Månsons broders-
part i Fäste, beståendhe inalles aff 4 tunl:d med een höölägde i Sahlum och ett quarnstelle der 
till som dee inbördat effter sin sahl. moder som skrifften aff Hackås in aprili 1689 exprimerer. 
 
18. I lijka måtto opböd Måns Erichson i Fäste förste gånghen Måns Hansons anpart och 
fädernes fasta och ägodehlar tillijka medh sine syskons i Fäste och Hackås sochn för 50 dahl. 
s.m:t. Daterat Hackås kyrckiobohl d. 23 junij 1689. 
 
19. Erich Nillsson i Sanne opbödh andra gången sin swågers Peer Oloffsons fadershemman i 
Sanne för 45 r.d:r á 6 m:k s.m:t. 
 
 
 
 

Ting 7, 8 och 10 oktober 1690 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt, vol. A I:13, fol. 302r-313v, ÖLA. 
 
Anno 1690 d. 7, 8 och 10 octobris medh Owijkens tingellagh, præsente prætore och nämbden. 
 Jon Olsson i Swensåsen,  Peder Olsson i Nächstadh, 
 Anders Påhlsson i Juxåsen,  Siuhl Persson i Hellne, 
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 Jöran Persson i Kiöffra, Chrestopher Ersson i Fäste, 
 Peder Nillsson i Österåsen, Joon Persson i Wästeråsen, 
 Erich Andersson i Swensåsen,  Sunwijs Mårtenson i Kåhlgierd, 
 Jöns Henrichson i Hellne, Nillss Persson i Hackåsen. 
   
1. Dato aflade Jöns Henrichson sin nembdemanns edh. 
 
2. Kongl. Maij:ttz förr nembde resolutioner oplästes. 
 
3. Jöns Pedersson i Ångrohn tilltalltes för ett älgzdiur han skall anno 1688 in maio fått eller 
skuttit. Resp. att han icke mehr deraff weth än at dragon Erich Larsson Frijman kommit till 
honom, och bedit komma neder till siöen, och hielpa på landet een älgh. Närwarande felt-
webelen Åke Ulffsparre och föraren Nillss Lundbergh. Deth han giorde, och huarken frågat 
dem huru dee deth fått heller sedt effter om diuret war skuttet eller intet, och der med gått 
heem och sedan för sitt omaak fått aff feltwebellen et lijtet stycke kött, och feltwebellen och 
föraren förbudit honom deth uppenbara och undsagt till lijffwet om han det göra skulle.  
 Dragon Friman berättar sigh föllia feltvebellen och föraren och blefwe warse ett diur 
wälta uth på siön i wågorne och tagit een båth och rodt uth på siön till diuret, som war mäst 
dödt, och föraren tagit i huffwudet och buckat neder i wattnet. Der med deth alldeles störtatt, 
och så rodt till lands och effter ordre gått effter Jöns Jönson, at draga diuret på landet, dhet 
han giorde, och gått sina färde. Berättandes deth wara een lijten kalff. Jöns Jönson, at diuret 
war så stoort som en ungh häst, och kunde wara ett åhr gammalt. Friman, at feltwebellen togh 
köttet och föraren hudan, uthlåtandes sig kunna med eedh hålla sigh eij fleera diur på siön see 
eller blifwit warse, än det ena som omtalt ähr. [fol.302v] Pijgan Kerstin Andersdotter som den 
tijden tient hoos Jöns Pederson i Ångrohn, berättar Friman sagt sigh funnit ett dödt älgzdiur i 
siön. Här widh observeres at Erich Friman war då feltwebellens drängh och hakaskytt. 
 Resol. Emedan som feltwebelen Åke Ulffsparre och föraren Nillss Lundbergh äre ifrå 
regementet och icke i landet wistandhe, som beskylles derföre, så kan dertill icke göras, förrän 
säker kunskap aff feltwebel Ulffsparre derom kan inhemptas. 
 
4. Mangnell Nillssdotter ifrå Wästeräggen och Mörsill sochn, om sina 20 åhr, angaffs hafwa 
warit besåfwen, och barnet missgått? Swarade, att Erich Ersson i Ytergiärds henne Erssmäs-
tijden en gång häfdat och besåfwit, och i begynnelssen aff skördeande Larssmestijden aff 
hefftigt blodfall, middagztijden effter hårdt arbete, enär hon skulle drifwa boskapen heem ifrå 
betesmarken blifwit aff med deth, i det hon skulle kasta sitt watn, som war eij annat än såsom 
blodläfwer, och såsom en slarfwa fölgde medh och ingen skapnadh kundhe synas. Det hon 
lade uti een steenrösa widh Halfwarsbacken, och blygdz deth för sin mathmoder strax oppen-
bara, utan fierde dagen effter och pass åtta dagar förr än det missgickz, bekändt sigh för sin 
matmodher wara hafwande, det hon förstodh af det hon intet hade sin månadztijdh, och math-
modren om missfödzlen för kyrckioherden sagt, och han för lendzman, som genast tagit 3:ne 
dahnegummor och en nembdeman med sigh, och låtit Mangnel utwijsa rummet, och hon god-
willigt bekänt sitt fehl och utwijst rummet, huarest dee funno allenast 2:ne blodhläfrar, och 
några stenar wara blodighe. Mangnell bekänner Erich Ersson sig häfdat andra gången åtta 
dagar för pingest, då hon med boskapen bofördt till fäbodarne. 
 Pastor loci herr Hanss Drake tillijka medh flera betygha Mangnell under tijden icke wore 
med sina sinnen utan små-tockut, och weeth föga huad hon tallar och giör.  
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 Mangnels mathmoder Kerstin Oluffsdotter, Erich [fol.303r] Oluffsons hustru i Giärde be-
tygar Mangnell sagt om en torsdagh kunna förstå sig hafwande wara, och lögerdagen effter i 
samma wecka skall deth wara missgått, och tijssdaghen der effter bekänt huru der medh war 
tillgångit, och sig hooplagh hafft 2:ne gånger med Erich Ersson. Förste gången wårandztijden 
in maio, och andra gången icke långt der effter, och strax dhet sagt för kyrckioherden, och 
sedan folgt lensman och dee andra dijth hon det skulle lagt, och intet annat funnit än 2:ne 
blodhläfrar, och Mangnill beklagat dhet blodhslarfwan war bårtha, och sagt ingen menniskio-
lijknelsse der på warit. På bem:te blodhslarfwor har tuenne stenar legat, men runt omkringh 
yppet med håhl. Hustru Kerstin berättar theslijkes sig hafua morgonen effter, som hustru 
Karin och hustru Gölu kramat Mangnells bröst och intet funnit, der effter sedt och märckt litet 
wått wara i bröstet, som torde förordsakat wara af dee andres kramande. Mangnell påstår 
angifne slarfua ingen skapnad hafft och den lagt under een steen i rösan som war bårta, och 
icke kunnat merckia rösan wara rördh. Efftersom det war skumpt om afftonen, enär som ran-
sakades dereffter, och om morgonen effter med männerne åter dijth warit, och äntå icke 
funnit. 
 Hustru Karin Oloffsdotter, Anders Påhlsons i Juxåsen, berättar sig föllia lenssman och 
dee andra at besee orten derest Mangnell förwarat missfödzlan, och allenast funnit i steen-
rösan små blodhläfrer, och hon sagt som en slarfwa och ifrå sig kommit och ingen menniskio-
lijknelsse der på warit, den hon och dijth lagt, och då war bårta, och intet fått någon miölck 
uhr Mangnels bröst. Hustru Gölu Påhlsdotter, Lars Jönsons i Juxåsen, berättar ordh ifrå ordh 
som hustru Karin Oluffsdotter. 
 Erich Erson om sina 60 åhr bekänner sigh hafua häfdat Mangnell tuå gånger hemma hoos 
sigh. Förste gången effter wåårandan in maio, och sedan näst före hon folgde boskapen till 
fäbodarne i pingestweckan, och enär hon kommit ifrå bodherne Olssmesstijden sagt sigh 
ingen helsosam dagh hafft [fol.303v] sedan hon med honom hafft sammanlagh, och måtte wara 
hafuande, och fått till swaar, at deth måtte icke wara af honom, och hon sagt, sigh med ingen 
annan hafft sammanlagh. Och mera säger han sig icke deraff wetta, och begärer få ächta 
Mangnel Nillsdoter.  
 Hustru Kerstin Olssdotter bekänner sig intet kunna förstå och see Mangnell wara haf-
wande och tiocker blefuen, som hon och intet war, utan effter hennes egen bekännellse, och at 
hon war laghgrannare med maten, än som tillförenne. Hustru Karin Olssdotter som boor näst 
intill Erich Olsson der Mangnell tient, berättar sig eij kunnat märckia och förstå henne warit 
hafuande, och altz intet deraff wettat, förrän hon bleff kallat at bijwista ransakningen om 
missfödzlan. Hustru Gölu Påhlsdotter ordh ifrå ordh som hustru Karin.  
 Hustru Kerstin, Erich Olssons, effter tillfrågan betygade sig kunna med sin sahligheetz 
edh bestå, att Mangnill bekänt sig wara hafwande förr än missfödzlan skedde. Erich Ersson 
nekar aldeles sig hafua häfdat Mangnell förr än wåhrandhztijden innewarande åhr 1690.  
 Nämbden heemstältes utförl. sakens sammanhangh at iemföra med Kongl. Maij:tz Barne-
mordzplacat 1684, och eenhälleligen hålla henne icke haffua öfwerträdt högstben:te Kongl. 
Maij:ttz Barnemordzplacat, efftersom hon bekänt sig wara hafwandhe och af fåkunnigheet 
som hon under tijden swaghsint och tokut är, icke strax oppenbarat missfödzlan. Emedan som 
Mangnell Nillssdotter hafwer bekänt sig hafwande warit, och aff oförmodelligh händellse 
effter 9 eller 10 weckors aflelsser missgått, och hon icke altidh är med sina sinnen och fulla 
förståndh, och dy icke missfödzlen strax wettat oppenbara. Altså hafwer nembden icke kunnat 
henne derutinnan öfuerträdt Kongl. Maij:ttz placat 1684 om barnemordh, och uti det anseende 
skäligt pröfwat dömma henne at böta så som för annat lönskeläger effter praxin 20 mark och 
Erich Ersson som henne häfdat, plichtar effter 3:die cap. Gifftmålabalcken L.L. medh sina 40 
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marck, om han henne icke [fol.304r] ächta får, huilcket allt under höglofl. Kongl:e Swea hoff-
rättz äntellige resolution ödmiukelligast heemställes. 
 
5. Anders Pederssons i Skede anhängige saak emoth Johan Hansson i Lägdom om een häst 
som skall wara förderfwadt af hans förwållande, iembwäll och för det han een afbarckat grahn 
på hans ägor skall uthuggit och heemfördt, huar om på höstetinget undersöchtes, och lemb-
nades aff gode män att besees på huars skogh och mark granen stått. Och nu intyges, att ingen 
skogzskillnat byarne emellan är och warit, utan huar om annan såsom i oskiptan skogh tagit 
sin nyttning, och parterne så om hästen som granan äre förlijchte, at ingen i deth måhlet skall 
den andra tilltalla, utan som gode grannar wara wänner. Huar med rätten och stadnar och där 
hän lämbnar. 
 
6. Oloff Månsson i Billsta tiltallte dragon Anders Oloffson Oplänningh, barnfödd i Ubsala, 
för deth han sidst in julio stullit utur een hans bodh 4 st. ostar, som wäga tillsammans 2 [skål]-
pund 4 marker. Resp. Att Oloff Olssons hustru i Billstad Karin Larsdotter öfwertallt sig der-
till, och giffwit anslagh, och han allenast stått wacht emedan hon stöllden giorde. Wettandes 
intet huru hon fick op dörren, och hon ostarne burit heem i sin gårdh och förwaradt uthi sitt 
herberghe innom låås, och låffwat gifwa honom för hafde omaak sin förnögelsse, enär hon 
skulle ifrå fäboderne få heem sin ost, och wille den stulna icke strax röra, på dhet deth icke 
skulle blifwa kunnigt. Huar emoth hust. Karin Larsdotter exciperade och gaf widh handen 
hurusom Anders Oplänningh kommit om een morgon till sigh med een kornsäck och begärt 
quarnan det at mala, som honom förwägrades. Begärandes altså köpa een kanna öhl för een 
kanna korn, den han bekom aff hustru Brita Hansdotter, som wistas hoos Oloff Månsson, och 
der med gått sine färde, och dagen effter kom corporal Johan Buckhofskj med Uplänningen, 
som stullit i Fäste, och berättat honom sagt sig gömt någon stöldh i hennes gårdh, och begärt 
tillståndh der effter ransaka, som tilletz [fol.304v] strax, effter som hon intet wiste aff något 
ondt, och då fans i gamle kornladhan een så, ståendes med 4 st. ostar, huilken lada hela som-
maren stått öppen och olest, efftersom där löff war inburit, och samma dagh corporalen med 
Oplänningen kommit, om morgonen burit sitt hafde brödh i kornladan utom gården, för 
huilcken intet låås war, till bem:te gamle kornladha in i gården och dören igenlest, emedan 
som hon då war ärnat gå till skogz på slåtten, huilke han hembl:n och henne owitterl:n dijt 
bracht och at han en dyrk hafft som corporalen berättat der med dörren optagit, huar till han 
nekar. Föregifwnades henne intet annat wisterhuus hafwa, än gamle kornladan, och at dhen 
altidh warit slutten och igenlest, och der han skulle stölden giordt så hade han den icke der 
gömt, utan kunnat förwara i Fäste och sitt quarter. Warandes emellan Billsta och Fäste all-
enast ett litet stycke.  
 Nembdeman Chrestopher Ersson i Fäste berättar sig aff corporalen Buckofski blifua 
bedin at bijwista ransakningen om tiufften effter Oplänningens angiffwandhe, och kommande 
till Oloff Olssons, har hans hustru Karin Larsdotter icke dertill nekat, och Oplänningen söcht, 
först in i stufwan, så i sängan som på ungnen effter ostarne. Sedan i andra stugun och sidst i 
gamble kornladun, där han funnit osten wara uti een så lagder, och han uthburit,och hust. 
Karin wellat igentagha såen, som hennes egen war, huar ifrå hon afråddes, och osten med 
såen sattes hoos tollfman i Fäste. Buckhoffski giorde fölliande relation effter sitt breeff till 
capit. Planting den 24 julij sidstleden, att Oplänningh bekändt, det hustru Karin frågat om han 
wille tagha några ostar aff Oloff Månsons herberge i hans gårdh, och blifwit så föreenthe, at 
dee skulle det göra, och hustru Karin gått med math till sin man som war i Gilstadh lägden, 
och Oplänningen heem till Fäste, huar widh Gilstad lägden är belägen, och hust. Karin gått 
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der ifrån strax, och Oplänningen folgt sachta effter, och all den stundh Oloff Månsson och 
hade slått i Gillstadh, och der med allt sitt folck war, och dy afftalt, at Anders skulle stå wacht 
[fol.305r] i wedhlijdret at see om någon skulle komma till gårdz, och hustru Karin med egen 
tyffnyckell heller dyrk Oloff Månsons boddörr opbracht och ostarne uthtagit, och dem lagt i 
een så, och hustru Karin förwarat uti något löff uti gamle kornladan. Oplänningen, at hennes 
son Larss om sina siu åhr sagt, sin moder burit dem i kiortellen, som corporalen betygar sig 
höra aff gåssen säijas, deth dragon Hanss Jöransson Rahm och hört, huar till hon nekar, och 
corporalen påstår honom det hört, och sedan för sig oprepat. Dy aflade han sin wittnesedh och 
bekände, at enär Anders sagt hustru Karin hafft osten i skiörtet då hon klef öfwer plankett som 
är emellan Oloff Månssons och hennes mans gårdh, hafwer gåssen sagt sin moder den gången 
intet hafft något skiört, och at Anders funnit osten i gamle kornladan, och burit utom dörren 
och hust. Karin swarat, det han sielff den där giömt, och hustru Karin sagt omsijder såen höra 
sig till, och wellat kasta ostarna der ifrån. Dragon Anders Ekeroth har och warit tillstädes och 
berättar sigh see gåssen uth på gården, men intet hörde honom några ordh talla.  
 Corporalen tillspordes, om Anders Opplänningh tillförne är beslagen med tyfweije och 
laghdömbder, då han opwijste maior Carl Gustaf Charliers bref till capiten Planting aff den 5 
augustj, at Anders Oplänning är tredie gången med tyffwerije betreffat, som bewijsas skall, 
och derföre hafwer herr öffwerste leut:n lemnat saken under civilrätten. Wettandes corporalen 
intet honom för något wara dömbder och affstraffadt. Corporalen, at Oplänningen hafft een 
dyrk aff een ståhltrå tiock som ett halmstrå, och der med optagit Oloff Månssons låås för 
härberghe, sedan han besedt lååsgången. Oloff Månsson, at han funnit sin bodhdörr 2:ne 
gånger i sommars oplest, och sacknat något miöhl, och sedan det med något annat tagit der 
ifrån och glömt ostarne, som låge uti ett kaar. Hustru Karin tillstår sig med maat gå till Gill-
stadh och mött sin dotter widh Fäste, och lämnat mathen, och dermed gått heem, och nekar 
Oplänningen komma effter och honom sedt, förrän corporalen medh honom dijt kom. Men 
han säger som före, och att [fol.305v] hon sagt i Oloff Månssons stugu i corporalens närwaru, 
sig aff häradzrätten ingen rätt fått, och dee tagit muthor, huar till hustru Karin nekar. Gran-
narne i Billsta betyga Oloff Olsson intet annat wisthuus hafua än gambla kornladan, dhet 
hustru Karin tillstår, men derhoos, at dörren stått mäst öppen, effter som der warit löff och 
föga annat. Hustru Karin Larsdotter befins förr wara med tyffwerije beslagen, och derför bött. 
 Hustru Karins man corporalen Oloff Oloffson Billström ingaff een attest, som skulle 
Oplänningen sagt sigh med hans hustru afftallat, willia rymma till Nårie. Resp. att under 
arresten allenast sagt, att hustru Karin torde rymma af förr än tinget blijr, och att hustru Karin 
inrådt honom stiähla och till sigh bära, det hon wille förwara och köpa. Item, att hon sagt det 
leutnant Tijdeman mistat, och dijth kommit, och där förtärt, och att corporal Billströhm och 
däraf wettat. Nåch deth som aff leut. Planting stahls äfuenså, och at corporalen aff barkade 
hudan giort sigh en sadell, huar till han nekar. 
 Till dombs voterade nämbden enhälleligen. 
Alldenstundh Oluff Månssons mistade ost aff 2 pund 4 m:k:r är funnen uthj corporalens Oloff 
Oloffson Billströms medh låås förwaradhe wisterhuus, som i hans hustrus Karin Larsdåtters 
wärio warit, och dragon Anders Oplänning bekänner sigh warit i rådh med henne om stölden 
och stått wacht enär tiufften giordes. Altså pröfwar och håller nämbden dem wara der uthj 
lijka dehlachtige. Och så wijda tiufften är till rätta kommen, och ähr wärderat för 1: 20 ⅘ 
s.m:t, så treedubblas den effter Kongl. Maij:ttz Straffordningh, och kommer huardera effter 
högstbem:te Straffordningh at bötha 2 d:r 15 ⅕ öre s.m:t. 
 

7. Peder Månsson i Fäste beswärade sigh öfuer dragon Anders Oplänningh för deth han 
opdyrkat hans låfft och uthtagit hans wählbeslagne skrijn och det sönderslagit och lemnat uthi 
humblegården tomt. Der uthi legat en undertröija [fol.306r] af semskat rijssbith-skin, 1: 10: 16, 
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en kullmyssa aff swart kläde – 10 öre 16 p:g:r, twå armkläder aff heemwäf – 5 ⅓ öre, en 
dansk Syrackz och Tobiæ book – 10 ⅔ öre, en giördell med messingz beslagh och twå st. 
knijfwar i slidona – 21 ⅓ öre, en tobackzdoos aff messingh 10 ⅔ öre, en tre dalers plåth och 
ett 4 öres stycke. Görandes tillsammans med skrijnet för 3 d:r; 6: 30: 16 s.m:t. Bemelte 
pertzedlar och penningar hafuer han genom officerernes tillhielp igenfått. Huilket allt Anders 
Oplänningh tillstår sig stullit, men dörren intet opdirkadt, utan funnen olest, huar till actor 
nekar, och säger honom der opdirkat. Han hafwer sönderhuggit botn på skrijnet, som kan 
förbättas medh 5 ⅓ öre, och blijr dy hela tiufften 7 d:r 4 öre s.m:t.  
 All den stundh Anders Oplänningh hafwer stullit aff Pedher Månsson i Fäste åthskillige 
pertzedlar wärderade för 6 dahl 30: 16 p:g:r s.m:t, huilcka han igen bekommit, och dertill 
medh sunderhuggit båtn på hans skrijn, som kan repareras medh 5 ⅓ öre. Altså böre bem:te 6: 
30: 16 effter Kongl. Maij:ttz straffordningh betallas medh tree gånger så mycket, som blifwer 
med besagde 5 ⅓ öre – 21 d:r 12 öre s.m:t, huartill han till underdånigst föllie af högstbem:te 
Kongl. Maij:ttz straffordningh dömmes. 
 
8. Jon Andersson i Hallom tilltalltes hafua öfuer ordningen på 4 skylar korn opdragit 11 st 
bandh, och bör eij wara fler än 10 st. bandh, och på twå dito, 11 st. bandh, och nedher i åkeren 
funnes twå bandh öfwer. Resp. Att skyhltalet blifwer oiembt, och dy satt 8 bandh här och där 
på skylarne, och deth sagt för tolffman Jöran i Kiöffra, men aff dee 2:ne bandh neder i åkeren, 
weth han intet. Jöran, att han kom gåendes enär rustmestaren Henrich Holm och sexman Carl 
Nillsson i Hallom tijonde hoos Jon Anderson räknat, och woro oense om skyhltalet. Då rust-
mestaren sedt omkring sigh på åkeren, och Jöran frågat effter huad han sågh, och fått till 
swaar, att han tycker somblige skyhlar ruga alt för [fol.306v] stora. Då Jöran swarat., ingen 
ährlig man giör deth, och blef seende att en der brede widh ståendhe syntes stoor. Då Jon 
swaradt, at der war några bandh öfwerblifne, och der med gått sin wägh, och rustmestaren och 
sexman sedt der effter, och funnit åtta bandh öfwer, förutan omtallde tuå bandh neder i 
åkeren, som rustmestaren morgonen effter allena funnit, och sexman till skogz gången war, 
och middagztijden har Jon sädan der nedher infördt.  
 Till dombs voterades enhälleligen. 
Emedan som Joon Andersson intet hafwer för tijonde räknarne oppenbarat sig hafwa på några 
skyhlar opdragit fleera bandh än wara borde, utan sedan dee om skyhltalet kommit öfuereens 
och blifwit warsse at \på/ somblige måtte wara för många bandh, dhet sagt. Altså kan rätten 
intet ursächta honom derutinnan, utan effter Kongl. Maij:ttz Tijondeplacat anno 1638 och 
dess 9 § döma at betalla för underslagne 8 bandh korn á 8 kannor skyhlen, tree gånger så 
mycket, som är 19 ⅕ kan:r. 
 
9. Chrestopher Mårtensson i Sanne beswäradhe sigh öffwer hust. Brita Jönsdotter i Sanne, 
för deth hon skall sig tillägnat een slått som kallas Lill-Pärsgården som honom är tillagdt at 
bruka och häfda i sin lijffstijdh, enär han sållde hemmannet till hennes man, sahl. Chrestopher 
Swensson, deth han oprydiat, och hon sigh tillägnat, twert emoth det sam och contract som 
dem emellan, aff tingznotarien sahl. Daniel Larsson Sidenio är giordt, huilcket hon hafwer, 
och Erich Rallson opläsit? Swaar, att hon wäll hördt deth honom skall Lill-Pärgården wara 
effterlåtet, men hon kan det uthom hemmannetz förderff och undergångh eij mista, och dhet 
sagt för ryttmestaren Willenssens, enär hon skulle antaga rustningen, och han skall giffwit låff 
henne bruka allt dhet som till hemmannet lydt och legat, och dereffter 1689 och 1690 något 
där slagit, sedan Chresten det bästa [fol.307r] affslagit, och för detta åhr legt särskilt huus, 
föregifwandes sigh intet wetta, utaff hans påberopade sambreff, dhet han påstår henne haffwa 
och icke willia frammwijsa. Hustru Britta säger sigh intet willia trängia honom uth i hans 
oprydningh, och effterlåter honom det oklandrat behålla.  
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 Parterne förlijktes effter uthförligh remonstration sålledes, at Chresten Mårtensson skall 
behålla een swedh som han oprödt item, östan för sin stuguwägg, alt intill Erich Nillssons 
slått, och åhrligen i sin lijffstijdh niuta aff hustro Britta Jönsdotter 1/3 tunna korn, och det 
öfrige aff Lill-Pärsgården brukas under hufwudhemmannet. Och effter hans dödh lägges 
swedan och det andra också der under, huar om dee inför rätten handsloges. 
 
10. Munsterskrijffwaren Anders Salin kärade till Peder Pederson i Klåckarbacken för deth 
han lefwereradt sina uthlaghor 17: 18: 12 p:g:r s.m:t för 1689 till chergeanten Nillss Lund-
bergh, som borde niutta i Moo sin förra chargesförar-ränta, och icke effter nyss fångne 
chergeantz platz hoos Peder Persson och der till med opburit aff chergeantens tilldehlningz-
bonde Jacob i Lijen 5 dahl. s.m:t, och munsterskrifwaren graveras der medh i chronones 
räkningh. Resp. att Nillss Lundbergh bleff chergeant och antogh quarteeret, och ingen förbödh 
honom räntan. Derföre läth han dem effter handan honom få. Salijn berättar fuller intet för-
budh wara giordt, wijdare än capiten befallt Lundbergh intet befatta sig der medh, och han 
skall sagt sig så göra, och at han för penningar gästat Peer Persson.  
 Chergeantz Lundbergz quittens af d. 16 feb. 1689 på det åhretz ränta aff Peder Pedersson 
opwijstes och ett dito på 5 dahl. s.m:t aff Jacob Olsson i Lijen af d. 11 feb. 1689. Herr 
öffwerstens och vice gouverneurens h:r Carl Hårdz resolution på Peders supplique d. 17 junij 
1690 framteddes, aff innehåldh, at chergeantzlöhnen warit bespardh och Peder frijwilligt 
honom räntan låtit få, och måste dy sökia sin fångzman. Peder Pedersson berättar sigh halfwa 
[fol.307v] räntan lefwererat midsommarstijden och den andra halffwa in septembri, då han 
bårtreste, och fick altså quittens på heela räntan. Beklagandes sigh så oförståndigh wara, och 
icke frågat någon derom, utan täncht deth han skulle räntan niutha, så wida han war chergeant 
och hoos sigh inquarterat. Förarebonden är Jon Jönsson i Mo och Bergh sochn, och som 
Salijn berättar skall Lundbergh dhess halffwa ränta opburit som han quitterat, och derföre 
innestår 1/2:ten. Leutnant Vallentin Wirck genom lenssman berättat underofficeraren hafft frij 
disposition om sin ränta, och at han intet weet Peder Pedersson wara förbuden betalla räntan 
pro 1689 till cherg:n Lundbergh.  
 Resol. Så wida Peder Pedersson i Klåckarbacken inständigt påstår sig eij annat wettat, än 
chergeanten Nillss Lundbergh som hoos honom bleff inquarterat, som han och är chergeant-
bonde skulle niutha 1689 åhrs ränta, efftersom ingen honom förbudet ränthan taga, heller aff 
någon annan fodrader till septembris månadh. Altså finner rätten sig icke kunna definiera och 
ändtelligh döma der uthj förr än capiten welb. Carl Rutencrans, som disposition öfwer sitt 
compagnie hafwer, blijr derom communicerat och giffwer widh handen dess beskaffenheet, I 
medler tijd synes munsterskrifwaren Anders Salin kunna aff Nillss Lundbergz innestående 
halffwa förareränta hoos Jon Jönson i Moo opbära, som han berättat honom wara berättigat 
till, och icke till chergeantz räntan. 
 
11. Rustmestar Henrich Holm beswäradhe sigh skriffteligen att dragon Swen Ekeströhm d. 
15 juni sidstleden beskylt och uthropat sigh för tyff, det han skall aldrigh kunna bewijsa. 
Resp. Att han skäldt honom för tyff, och sett honom 1687 om winteren emellan Granlodz 
krogh och Sundzwaldhz sta[d] stiälla toback, och hafwer wittnen som skolla kunna deth 
betygha, och deer hoos opwijser chergeantens Samuel Linda[ls] attest aff d. 28 septembris 
förleden, lydandes, at han [fol.308r] 1687 om winteren kom till at åka med Henrich Holm ifrå 
häradshöfdingens Erich Teetz kroogh (widh Granlodh) till Sundzwaldh, och hade med sigh 
1/2 ℔ [lispund?] tobaak, huar aff på wäghen bårt kom 4 skålp:d. Wettandhes intet huru deth 
bårtkom, och söcht der effter och icke funnit, huar till rustmestaren nekar och berättar, dhet 
Lindahl om ottan åkte med sigh i skrindan ifrå krogen till staden och såg honom intet haffwa 
något tobak med sigh, men kommande till staden sagt sigh hafft tobak som warit bårta, och 
tagit stickblåss och söcht i skrindan der effter och intet funnit. Ekeström berättar sig see rust-
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mestaren in emoth staden kasta något uhr sin släda utom wägen, dhet Lindahl, som drucken 
war, intet kunde märckia, men han som näst effter körde sågh deth, men intet kunde i 
mörckret skönias huad det war, förr än rustmestaren sedan Lindahl ransakat i skrindan effter 
tobaket och intet funnit, kommit tillbaka med een rulla tobaak, som han kastat af wäghen, 
huartill rustmestaren och så nekar. Ekeström beropade sigh på gamle corporalen Peer Olsson 
Bådha, corporal Erich Henrichsson Roos och dragon Hanss Frisk, huilcka berättadhe sig om 
tobaket hafwa wettenskap, och dy giorde sin wittnesedh.  
 Peder Olsson Båda, at han hörde Lindahl mista tobaak och at Hollmen hade een rulla 
tobak uti Ensiller och Bårsiö sochn, enär dee reest heemåth, och enär han war i Sundzwaldh 
ägde han inga penningar, och han dy länt honom i staden 4 öre s.m:t, sedan dee uthtagit 
sädhan, och alldrigh i staden skilldes ifrå honom. 
 Erich Roos, at han hörde Lindahl sakna tobak i staden och sågh honom sökia dereffter i 
Hollmens skrinda, och sedan spanmåhlen war uthtagen, och hela marchen och föllie kommit 
till Ensiller uti Borssiö sochn, hafwer Holmen opwijst een lijten rulla tobaak, säijandes sigh 
aff bårgaren Jöns Holm fått den på credit fast han inga medell haar, och kunde intet annat see 
och förstå, än det war samma slagh och sort som Lindahl hade under sin arm, enär han satt sig 
i skrindan.  
 Hanss Frisk, at han sågh Lindalen med kortspehl winna [fol.308v] aff chronesmeden Johan 
Persson på Grahnlodz krogh 2:ne små rullar blacht tobak, och enär Holmen kom till Ensiller 
sagt, fastän han inga medell haar, så hafwer han dåch fått af Jöns Holm på credit en rulla 
blacht tobaak, pass om tuå skålp:d, som han opwijste, och han kunde see wara samma slagz 
tobaak som Lindahl hade. 
 Ofuan sagde edellighe intygande gaffs rustmestaren widh handan, och han swarade sig 
läna 4 skill. aff Peder Olsson Bådha, emedan som han inga lösa penningar hade, utan en 
carolin. Sedan, at han aff Jöns Holm köpt 3 el. 4 ahlnar tobaak i Ensiller, och aff Peder 
Michellsson i staden för 6 m:k och fått litet mera än 1/2 skålp:d, och begärer dilation, att 
skaffa attester derpå. Hans Frisk berättar sig intet see Jöns Holm i Ensiller. Erich Roos, at 
Jöns Holm war i Ensiller enär dee rest tillbaka, och hafft tobaak at sällia. Peder Båda, att han 
sågh intet Jöns Holm i Ensiller, men i Tårp sochn war han, och wiste intet huad han förde. 
 Såsom rustmestaren Henrich Holm föregifwer sig köpt tobaak aff handelsman i 
Sundzwaldh Peder Michellson, och uthi Ensiller by af borgaren Jöns Holm, som der, effter 
intygande, den gången warit och hafft tobaak at sällia. Hwarföre finner rätten skähligt i anled-
ning och krafft af 17 cap. Tyffmålabalcken L.L. at gifwa rustmest. dilation och dagh till näste 
tingh, at skaffa bewijs aff Peder Michellsson och Jöns Holm sig aff dem köpt tobaak och 
sålledes wijsa sin hemulsmän.  
 
12. Jöran Hanssons sönner, Oloff, Hanss och Jöran Jöransons[!] sönner beswärade sigh öfwer 
Erich Olsson i Sahlum för det han opburit 11 r.d:r 2 ort och 2 skil. á 6 m:k, för 2:ne bulägder 
som deres fadher hafft i pant ifrå Jon Larsons gårdh i Sanne för 23 r.d:r. Och enär hans 
hemman sålldes till Rall Rahse, hafwer Erich Olsson effter concursum creditorum fått 11 r.d:r 
2 ort och 2 sk., dem han för sigh [fol.309r] behålla will, och bör eij mehra der uthj än 1/4, 
efftersom hans hustru Barbru Oloffsdotter är syster medh Jöran Hanssons senare hustru 
Kerstin Oloffsdotter, och föregiffwa sin fadher Jöran uthlöst deras brodher Jon Olsson. 
Sammalledes haffwer Erich Olsson på bytet effter deras fader emottagit 10 ahlnar lappdynors 
wahr aff skin. Resp. Tillstår sigh dem d. 20 aug. 1680 opburit, enär Jon Larsons hemman i 
Sanna sålldes till creditorornes afbetahlningh och hafuande rätt proportionaliter, huilcket då 
warande befallningzman Jonas Flodin d. 10 aug. 1680 attesterat, nekandes Jöran Hansson 
hafwa Jon Olsson uti bem:te twå bulägder uthlöst, som dee intet lära kunna bewijsa, medh 
begäran at considererat må blifua, det offbem:te tuå bulägder aff Jon Larsson warit pantsatte 
till sahl. Oloff Olsson i Rexsiön[?] för 23 r.d:r, dem han opdragit till Erich Olssons swäärfader 
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Oloff Pedersson i Tårp förbem:te 23 r.d:r som des transport uthwijser sine dato, och synes 
skrifften wara afrijfwen, huarifrån Erich Olsson sig uhrsächtar, och dåch seer så wara giort.  
 Samma pantegodz hafwer Jöran Hansson effter Oloff Pederssons dödh brukat i 23 åhr till 
1678 och då lemnade Kerstin honom godzet som han brukat till 1680. Då det kom till hem-
mannet igen för 11 r.d:r 2 ort 2 sk. och dy förmenar sig icke wara skyldigh den dehla med 
åklagarena, efftersom dee usum fructum hafft der aff uthj 23 åhr, och dee andra Reddersons 
barn, Jon, Kerstin, Märit och Karin intet deremoth niutit. Acroris hafua intet bewijs at Jon 
Olssons andehl är uthlöst, och berätta modren deth allenast sagt. Jon Olssons mågh Jöran 
Jonsson i Åsan berättar sine hustrusystrar säija, sin fader offta krafdh der effter och intet fått. 
Actores, at Erich Olsson säijes wara förlijcht på Frössö tingh om bulägdarne, huartill han 
aldeles nekar, och will betalla och cedera icke allenast dee tuistige 11 r.d:r, utan fast meera, 
om det kan bewijsas och fast mindre finnas i något protocoll. Jörans sönner, at Erich Olsson 
brukat 1/4 i bulägderne medan deras fader [fol.309v] läfde, huar till reus [den svarande] nekar, 
och bekänner sigh effter hans dödh med sin hustrusysters låff, som Jörans senare hustru war, 
och dee twå åhren äre begrepne uthi angifne bruuk ifrå 1678. Actores [de kärande], at Erich 
Glasmestare i Torp och Mårten i Kårgierdh skulle kunna betyga Jon Olsson wara uthlöst och 
begära dilation. Erich Olsson föregifwer sig dee 10 ahlnar lappskins-vaar effter sahl. Erich 
Olssons i Fäste begäran, som war Oloff Jöranssons förmyndare som obetallte wore, i Nårie 
hoos Erich Persson Byman, emottaga och betalla till Erich Persson med 2 r.d:r, det han 
giorde, och 2 r.d:r till broderen Mårten Persson betallt, som war Erich Persons barns för-
myndare, och så wijda Jöran Hansson caverat för 10 ahl. dito som Oloff i Kluxåsen på hans 
credit fått, förhölt han quittencet till des han och dem skulle få. Anhållandes om dilation till 
näste tingh, at förmå och skaffa quittens der på. 
 Såsom actores sökia bewijsa sin fader Jöran Hansson hafua löst uth sin hustrubroder Jon 
Olsson i 2:ne tuistige bulägder, å nästa tingh genom Erich Glaasmestare i Torp, och Mårthen i 
Kåhlgierde, och swaranden i lijka måtto will till näste tingh skaffa quittobreff på 2 r.d:r han 
skall betallt för 10 ahlnar lappskins waar till Erich Persons Bymans barns förmyndare Mårten 
Byman. Altså kan deth dermed beroo till näste tingh. 
 
13. Kiöffreboena tilltalltes för een älgh som dee skolla förledne wåår funnit. Resp. Att dee ett 
diur funnit sidst in martio dödt och aff warghar ihählrijffwit, och ena låret deraff opätit, som 
Oloff Hansson i Hallom och Hanss Olsson kunna betygha, efftersom dee bleffwo tingadhe at 
få skiuta wargarne, om dee skulle komma igen till aset, som der lemnades så längie. Oloff 
Hansson betyghar sig wara bedin at achta uth wargarne som widh een höölada fält ett elgzdiur 
som illa rifwit war, och han i ladan legat een natt och måst för köldh skuldh om morgonen gå 
der ifrån [fol.310r] och sågh många warghspårr och fiätt. Hanss Olsson berättadhe deth samma, 
och at icke allenast låret war opätit, utan och frambröstet och å sijdan som wändes upp, 
mästedelen. Hudan fans eij wara mehra wärdh än 21 ⅓ öre, och köttet äfuen så.  
 Resol. Såssom Kongl. Maij:t med rätta skattas alla högdiurs försuaar och såsom ägare; 
altså tillkommer Kongl. Maij:t 2/3 aff hudens och köttetz wärde, och Kiöfrebona effter 33 
cap. Tyffmålabalcken L.L. niuta hittarelönen 1/3 part, och böre dy Kiöffra boena som köttet 
niuttit, betalla till Kongl. Maij:t och chronan 7 öre 2 ⅔ p:g:r förutan hudan som ägaren heem-
fallen är på sin 2/3 dehl. 
 
14. Oloff Carllsson i Gugzåsen tilltalltes för det han på 11 skyhlar korn opdragit 11 bandh, 
och på tree dito, 12 dito, facit 17 band. Swar, at han det sagt för sexman Jon Pedersson i 
Backen, som berättar sig sagt till honom, at han öfuer ordningen och flera band på skylen 
opsatt, det han bekände sig giordt, och intet warit till städes, enär tijonden räknades. Icke 
heller kungiort dhet till förenne sexmannen, huilcket honom eij uhrsächta kan. Dy blijr han 
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effter 1638 åhrs tijondeplacat och des 9 § dömder at betalla tree gånger så mycket som är 
effter probet á 7 kannor – 35 7/10 k:r korn.  
 
15. Dragounehustrurne Brita och Ingeborgh Oluffsdöttrar haffwa låtit stembna Peder Olsson i 
Nächsta, för deth han skall skält deras sahl. fader Oluff Mickellson för tyff, och bedit sin bro-
der corporalen Oluff Billströhm deth med honom uthföra? Swaar, at han kommit med Britha 
och Ingeborgh at ordkastas, och i hastigheet sagt deras fader i ofredztijden tagit ett lass höö, 
och wäll warit dee som kunnat deth bewijsa, om dee wore alla i lijfwet, och efftersom full 
bewijs icke torde wara, så är saken dem emellan förlijcht. Oloff Billström säger sig intet wetta 
aff deres samtahl och at hans systrar sagt sig icke gå der effter, utan bedit honom wara till-
städes. 
 Resol. Så wijda hustru Britha och hust. Ingeborgh Oluffsdöttrar [fol.310v] haffwa ordkast-
adtz med Peder Olsson, och han lastelligen om deras fader kan tallat, och dee icke äre till-
städes, så kan saken denne gången eij afhielpas. 
 
16. Jöns Ersson i Wästnår angafs hafua 1688 om winteren aff Jöran Henrichsson i Hallom 
som hans dräng war, utur en hans kista uthi öster stugun stående, olåfl. tagit widh pass 6 r.d:r 
courant, och der med reest till Nårie, huar till beiakades, och sade Jöran \då/ wara stadd i 
smidian, men war dåch icke mehra än 5 ½ r.d:r, huilka han medh kläde betallt widh heem-
kombsten, och bekänt sig dem stullit, emedan som han hördt säijas, honom sig derföre miss-
tänckia. Jöran tilstår så tillgånget wara.  
 Resol. Så som Jöns Ersson hafuer afhändt Jöran Henrichsson 5 ½ r.d:r courant som är 8 
d:r 8 öre s.m:t, och Jöran des wärde igenfått. Altså plichtar Jöns Erichsson effter Kongl. 
Maij:ttz straffordningh med tree gånger så mycket till treeskiptes, som är 24 d:r 24 öre sölf 
m:t. 
 
17. Hustru Karin Jönsdotter i Båhlåsen kärade till dragon Peder Åkerman för dhet han 
fölliandhe pertzedlar aff sigh stullit, och kijstlåset sönderhafft, nembl. en kaffzmyssa 24 öre, 
en halssduk 12 öre, tree ahlnar wallmar och någon trå 12 öre, ett fåårskin 5 öre, 2 par strump-
bandh 3 öre och 4 öre s.m:t, som är tillhopa 1: 28: - och för låset 4 öre. Rp. att han dem stullit, 
och at hon fårskinnet fått igen och at wallmaret är behållit och gömt under botn i Peer Olsons 
ladu i Jerstadh.  
 Ehuruwäll Peder Åkerman tillstår sigh hafua stullit af änckian hustru Karin Jönsdotter i 
Båhlåsen några pertzedlar wärderade för 2 dahl s.m:t och hon igenfått fåårskinnet för 5 öre 
och han föregifwer wallmaret wara behållit, så kan lijkwäll deruthi icke slutelligen dömmas 
förr än underrättelsse aff regementzrätten om hans förhållande och bekomne dom kan be-
kommas. I medler tijdh moste han uthwijsa huarest han stullne 3 ahlnar wallmar förwarat, at 
hustru Karin kan deth igenfå.  [fol.311r]  
 
18. Carll Nillsson i Åbåsen käradhe till Anderss Jonson ib:m för deth han skall om sommaren 
1689 stullit uhr ett sitt låfft till 1/2 ℔ [(skål)pund] säijn [sej?]och tree kannor korn och dörren 
opdirkat, det actoris hustru blifwit warsse, enär hon kommit heemgående, då hans son stått 
neder på gården, och ophemptat fisken som faderen kastat neder, och lagt uti ett skiörte, och 
Anders sluttit dörren igen om sigh, huar aff hon bleff förfäradt och eij dristat sig gå fram och 
taga fisken aff gåssen, och allenas frågat huad han giorde, och der medh sprungit till sin man 
som war i skogen på slåtten och det oppenbarat, och han altså tagit tolfman Nillss Person i 
Hackåsen och Oluff Helliesson, och gått heem och funnit några fiskiar liggia quaar på gården 
och låfftsdörren stå öppen.  
 Rp. Att han säger icke ett ordh sant, och at han war samma dagen på sin slått. Doch haar 
hans son Peder, om sina ellofwa åhr gammal warit i hans låfft som stått olest, och tagit 3 el. 4 
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säijn och litet hönskorn, som han gömt i skoghen, huar af han intet wiste, utan war 1/4 mijhl 
derifrån. Actoris hustru Anna Månsdotter berättar sig see Anders Jönson wara i låfftet, och 
hon derföre intet dristat sigh fullkombl. fram, utan frågat sonen huad han giorde, och at låset 
war igenlest, och att Anders bruttit på stugudörren, men fått den intet upp, och enär hon första 
gången gått hemman ifrå, sedt Anders och hustrun ware medh barnen hemma, huar till Anders 
nekar och säger sigh middagztijden warit hemma, och då gått till sin slått. Hustru Anna, at 
stölden skedde litet effter middagen.  
 Tolffman Nillss Persson, at han bleff kallat at gå till Carll och sågh at korn war spilt op i 
låfftet, och en fisk liggia på gården widh trappan, och frågat Anders Jonsson der om, och han 
nekat sig der warit och stullit, utan gåssen tagit några fiskar och en näfwa korn. Hafwa och 
folgdz till Carls hustru, och Anders bedit henne förlåta det som gåssen giordt, och fått till 
swars, at det intet kan skee i mans frånwaru, i synnerheet om han icke wille sielff bekänna sig 
dijt warit. Och Anders swarat, läth så wara som du säger, och snart [fol.311v] kan ett eller twå 
wellingzmiöhl på handquarnen mahlas. Anders hafwer tillbaka burit twå m:k fisk och 1 ½ 
kanna korn.  
 Anders säger sigh begärt om förlåtelsse för gåssen skuldh och hon wellat deth han skulle 
bekänna sig där warit, och han sagdt, det må då wara som deth will, allenast du gifuer mig til. 
Son Peder förmantes bekänna sanningen, och berättar sigh gå till Carls gårdh effter watn, och 
med det samma söcht effter Carlls son Månss widh samma ållder som plägar liggia opi låfftet 
som olest war, och där tagit nägra fiskar och litet korn at giffwa Carls hana, som onder är, det 
han och giorde, och deth som quart war, gömt tillijka medh fisken neder widh gärdlzegården, 
och wellat bedia hustru Anna intet klaga på sigh. Nekande alldeles sin fader där wara och 
något afhändt. Peder påmintes, att Måns intet plägar liggia i wisterhuset. Rp. Att han mente 
Måns der sig gömt och måste bekänna sig intet see honom, som han icke hemma war, och 
enär han stött på dörren haar dörren flugit opp och han kommit framstupat. Actor beropar sigh 
på dragon Zachres Jonsson som derom kundskap skall haffua, som berättar sig wara bedin aff 
Carll Nillsson at gå till Anders Jonson och bedia honom bära heem det som stullit war, och 
han deth strax giort, och gått i ett gammallt herberge som war igenlest och rännstången på, 
och der tagit fisken och kornet och lagt i een säck och burit till Carll, och widh tillfrågan, at 
intet så mycken fisk och korn baars tilbaka som stahls swarat, att barnen lära något opätet, och 
af kornet kan snart ett el. tuå wellingzmiöhl på heemquarnen mahlas. Anders att han sagt, 
kanske barnen kunna något der aff ätit. Oloff Helliesson berättar äfuen som Zachris Jonson. 
 Oloff Olsson i Huattiom, at han folgt Nillss Person till Anders Jonson, och sedan med 
honom till Carl Nillson, och effter något samtahl swarade Anders, sig well huru deth går och 
måtte taga på sigh och swara för sigh och gåssen. Anders föregifwer sig sagt, willia swara för 
gåssen, och intet [fol.312r] nembt sig sielff. Nämbden påminner sigh att Anders Jönson warit 
een och annan standtz där han bodt, misstäncht för otroheet och tyffwerije, men intet lagfördh 
eller dömbder. 
 Till dombs voterade nembden enhälleligen. 
Emedan som stölden är funnen hoos Anders Jönsson, och han den effter påminnelsse burit 
tillbaka, den han inom låås hafft förwarat, och effter intygandet misstänckeligit tahl der om 
hafft. Eij heller hänger hans sons Peders tahl derom wäll tillhopa, så at hans berättelsse kan 
giffwas witzordh, altså är lijkmätigt domare reglan uti mörcka saker som dåch hafua skähl och 
lijknelsse med sigh, för skähligt funnit, at Anders Jönson skall å näste tingh sielff tolffte be-
frija sig intet stullit utur Carll Nillssons låfft, tårrfisk och korn, och där han det gitter göra, 
skall hans son, som en öfwermage är, blifua ansedd med laglijkmätig näfst och straff. 
 
19. Håldne syhn emellan Anders Jönsson och Carll Nillsson i Åbåsen insinuerades och op-
lästes, huar emoth Carll Nillson exciperade och föregaff sig intet få dee män som han begärt, 
och hade allenast Erich Andersson i Miäla som nu siuker är, och wederparten hade tree på sin 
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sijda, af huilcka han intet bleff hörder, och för dem fick talla sin mehningh, som berätta, att 
dee allenast näfste hans otijdige munbruk. Carll, at han begärte Nillss Persson och Peder Nils-
son i Österåsen på sin sijda, som honom förwegrat bleff, huartill lensman swarar och säger sig 
det giordt för deras frändskap med Carll, och at Peder Nillsson warit på den ofullkombl. och 
ogillade synen. In summa Carll disputeret ingifwe synebreeff och klagar at syneman Anders 
Påhlsson i Juxåsen sedan synen war merendels hållen, wellat slå sig hemma i sin egen stugu, 
huar till Anders nekar och beropar sig på då närwarande män. Carll Nillson begärer ny syhn, 
huar med Anders Jonson och nögder är, och der hoos, at häradzhöfdingen den bijwistar. 
Huarföre beslötz effter 26 cap. Byggn.b. L.L. at nästkommande wåår skall tolffmannasyhn 
dem emellan hållas och råde halff nämbd huardera.  [fol.312v]  
 
20. Munsterskrif:n Petter Wärnhåldt lagstembd at swara för oclarerade opburne chronones 
medell för 1689, då han sochnskrijfware war, och icke comparerat, dy saker effter 33 cap. 
Tingmålabalcken till sina tree mark. 
 
21. Hustru Märett Carlsdotter i Skede stämbdh för det hon uthropat Erich Olsson i Salum 
hafft hooplagh med Ellssa Oluffsdotter, och warit på tingzplatzen och sedan sig absenterat. 
Dy saker till sina tree m:k. 
 
22. Sunwijs Persson i Huattiom lagstembd för det han olåfuandes tagit Nillss Nillssons båth i 
Nyfwersiön, som han gifwer affradh före, och Sunwijs der fiskat, och nu icke tillstädes är, eij 
heller gårdagen enär han och oproptes. Dy saker till sine 3 m:k. 
 
23. Lenssman Swen Herckullson beswärade sigh öfwer Carll Nillson i Åbåsen i så måtto att 
han uthj Nillss Persons bröllop i Hackåsen Michelsmässdagen eller natten effter, uthropat sig 
wara een sådan som nedertystar tyffwerije. Resp. At han warit så drucken at han intet mins 
och weeth huad han sagt, och dy beder om förlåthelsse och förskoningh. Lenssman opwijste 
een attest af lensman i Hallen, Chresten Pedersson som war på bröllopet, lydandes at Carll i 
Åbåsen beskylt Swen Herkullson och tolfman Anders Påhlson hafua nedsonat tyffwerije. 
Carll uhrsächtar sigh som tillförene och beder om tillgifft, och lensman nekar. Anders Påhlson 
begärer lagligit assistence, at Carll må för sitt smädhetahl få laglig näfst. Carll brukar sin förra 
uhrsächt och föregifwer sigh blifua slagen och bittin i fingret af lensman. 
 Saken öfuerlades till fölliande doom. 
Emedan som Carl Nillsson i Åbåsen hafwer offentelligen uthropat lenssman Swen Herkullson 
och nembdeman Anders Påhlsson wara sådanne personer som nedertystat tyffwerije huilcket 
dheras ähra är allt för när sagt. Alt fördenskuldh finner rätten skälligt, at Carll Nillson skall 
för sådant belastandhe och smädeordh effter 20 cap. Tingmålabalcken [fol.313r] plichta för 
huardera 40 marck, och der länssman honom oförskylt slagit heller bijtit, stånde honom fritt, 
effter föregången laga citation derföre anklagha. 
 
24. Anders Påhlsson i Juxåsen beswärade sigh öfwer Carll Nillson i Åbåsen för det han den 3 
junij sidstförleden på een kallat syhn i Åbåsen sagt sigh bijwistat synen, som ingen ährlig 
man. Rp. At han eij minnias kan sigh sådanne ordh sagt, och beropar sigh på dee andra 
närwarande tolffmän. Sunwijs i Kålgierdh att Carll effter något samtahl sagt Anders Påhlson 
icke gått syhn som en ährlig man. Siull Pederson i Hellne, at Carll bedit Anders Pålsson föllia 
sigh in, och Anders Påhlson swarat sig wara skyldt för intet hafua gått rätt, och dy intet går in, 
och Carll sagt honom intet gått som een ährlig man. 
 Sententia. Ehuruwäll intygat är, dhet Carll Nillsson under lagförordnade synen den 3 junij 
sidstleden hafwer sagt, Anders Påhlson intet hafua synt som een ährligh man, och samma 
syhn är iäfuat och resolverat till tolffmanna syhn. Altså ophöres med definierande och döm-
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mandhe der om, till des tolfmanna syhn är förrättat och öfwersedt blifwer, huar aff kan pröf-
uas förra synens egenskap och beskaffenheet. 
 
25. Erich Nillsson opbödh tredie gången Peer Oloffsons faders hemman i Sanne för 45 r.d:r á 
6 m:k s.m:t, huar till han bördig är. 
 
26. Chrestopher, Måns och Oluff Erichzsönner opbödh andra gången Jöran Månsons broders 
part och fasta i Fäste á 4 tunl:d, som de inbördat medh 40 dahl. s.m:t, med een höölägde i 
Salum och ett quarnstelle der till, som under köpet begrijpes. 
 
27. Måns Erichsson opbödh andra gången Måns Hansons arffwejordh och fäderne i Fäste 
som han inlöst medh 50 d:r s.m:t. 
 
28. Dato insinuerades sahl. h:r Adams Klangundi effterlefwerskas, hustru Meretta Jonsdotters 
testamentzskrifft [fol.313v] daterat Hanabacken d. 1 aprilis innewarande åhr, innehållandes at 
hon giffwit och cederat till sina barnabarn, sahl. herr Werners sönner Olaus och Adam, dee 
100:de specie r.d:r prætension och fodran i gården Östnor i Hackås sochn med sin anhöriges 
goda behagh och ja, emoth all klander och åtahl, som med egen hand och segel verificerat är, 
huilcket till större säkerheet och in maiorem fidem första gången protocollerades. 
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Förteckning över återgivna protokoll 
 
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i 
Ovikens tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisas till sidor i utgåvan. 
 
 
1649   18/5    11 
 28/9  12 
1650 21/9  13 
1651 31/5  15 
 11/11  16 
1652 25/9  18 
1653 10/6  20 
 17/12  20 
1654 17/6  21 
   9/11  22 
1655   6/8  24 
1656 25/6  25 
1657 protokoll saknas 
1658 protokoll saknas 
1659 22/2  26 
1660 protokoll saknas 
1661 29/4  28 
1662 19/9  29 
1663 24/9  31 
1664 31/10  34 
1665 30/2 rannsakning  36 
 29/3 landsting, rannsakn.  39 
 30/10  40 
1666 24/10  43 
1667   9/10  47 
1668  5-6/10  55 
1669 24/3  61 
 29-30/10  64 
1670   1/2   69 
 27 och 29/10  72 
1671 29/7 extraord. ting, rannsakn.  78 
 12/10  84 
1672 protokoll saknas 
1673 23/10 87 
1674 26/10 92 

1675   8/2 95 
 15/10 96 
1676   3/4  97 
   2/11 98 
1677   5/4 100 
1678   1/3 101 
 30-31/10 102 
1679 18/6 106 
   3/11 110 
1680 24/5 112 
 15/10 118 
1681 30-31/5 120 
 11-12/11 127 
1682 10-11/5 132 
 18-19/12 135 
1683 18-19/5 139 
 11-12/12 146 
1684 18-19/4 150 
   5/8 extraord. ting 156 
 25/8 extraord. ting 159 
 30/9-1/10 162 
1685   8/1 extraord. ting 168 
 15-16/5 169 
   7-8/10 174 
1686 19-20/4 179 
 19/5 extraord. ting 186 
   2 och 4/10 188 
1687 30/4 och 2/5 193 
 26-28/9 198 
1688 21-23/5 203 
 11-12/10 211 
1689   9-12/3 216 
 5 och 7/10 224 
1690 8-11/3 229 
 7-10/10 233 
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