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Förord 
 
Denna utgåva innehåller domboksprotokoll 1691–1700 från Lits tingslag i Jämtland. Pro-
tokollen har med stor noggrannhet transkriberats och redigerats av Sonja Olausson Hestner 
och Andreas Tegen. Undertecknade har bistått med kontrolläsning av vissa protokoll. 
 I serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia finns nu domboksprotokoll utgivna 
för följande tingslag, utöver Lit: Alsen 1649–1679 (redigerade av Curt Malting), Hackås 
1649–1679 (redigerade av Malting), Hallen 1648–1700 (redigerade av Andreas Tegen), Ham-
merdal 1649–1700 (red. av Georg Hansson), Lit 1649–1690 (red. av Sonja Olausson Hestner 
och Monica Kämpe), Offerdal 1649–1700 (red. av Malting), Oviken 1649–1690 (red. av Curt 
Malting), Ragunda 1649–1690 (red. av Tobias Sundin), Revsund 1649–1700 (red. av 
Ingegerd Richardsson), Rödön 1649–1700 (red. av Sonja Olausson Hestner och Andreas 
Tegen), Sveg 1649–1690 (red. av Marianne Andersson) samt Undersåker 1649–1700 (red. av 
Karin Bark). 
 Ytterligare domboksutgåvor är på gång. 

 
Östersund i oktober 2020 
 
 

Sara Grut och Georg Hansson 
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 

Jämtlands läns fornskriftsällskap 
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Inledning 
 
Lits tingslag omfattade fyra socknar: Lit, Kyrkås, Häggenås och Föllinge med sammanlagt 
265 tunnland skattejord och 116 tunnland kronojord, totalt 381 tunnland enligt jordeboken 
1696. Lit var klart störst med två tredjedelar av den odlade arealen i tingslaget, Föllinge minst 
med bara en tjugondel. Rökemantalet 1696, som visar hur många hemman det fanns, var för 
Lit 82½, Häggenås 29, Kyrkås 18 och Föllinge 10. 
 
Domböckerna ger en inblick i såväl speciella händelser som vardagslivet och hur man tänkte i 
slutet av 1600-talet. Flera mål behandlar tvister eller utredningar i samband med arv. Andra 
mål handlar om ägotvister och osämja mellan grannar och mellan byar, till exempel vad gäller 
rätten till fiske. Ett återkommande tema är uppbud, som innebar att man måste anmäla ett köp 
av en fastighet på tre ting i rad för att få fastebrev (numera lagfart). Åtskilliga mål handlar om 
anklagelser för stöld. Ärekränkning är en annan vanlig orsak till stämningar till tinget. Någon 
har kallat någon annan hora, tjuv, förrädare, skälm, ”hundsvått” och annat, och om det kan 
bevisas med vittnen blir det böter i förhållande till hur många tillmälen som fällts. Misshandel 
förekommer då och då, oftas i samband med öl-drickande. I ett fall blir en bonde så allvarligt 
misshandlad i skogen av en dragon att rätten avvaktar med domen för att se om offret 
överlever. Det gör han, men hamnar senare i processer mot fältskären som vårdat honom. 
Lönskalägen och sabbatsbrott är andra mål som behandlas. 
 Ett hjärtslitande fall förekommer på vårtinget 1696, sedan en 12-årig flicka omkommit, 
uppenbarligen efter att ha behandlats illa av styvmodern under lång tid. Flickan rymmer hem-
ifrån gång på gång och vill bo hos grannar och släktingar, men blir förr eller senare hem-
skickad. Till sist kryper hon in i en hålighet under ett uthus, men kan inte komma ut igen utan 
fryser ihjäl och hittas först långt senare. Två år tidigare var samma styvmoder instämd till 
tinget för anklagelser om att ha orsakat ett annat styvbarns död. 
 En rannsakning om förräderi hålls i juli och september 1700. Två Föllingebor anklagas 
för att ha hjälpt två norska spioner med information, när Sverige var i krig med Danmark-
Norge. Den ena begår självmord vid en fångtransport på Storsjön, men den andra, Lars 
Pärsson, ställs till svars och döms till döden. Det märks att de som rannsakar är miss-
tänksamma även mot de andra Föllingeborna, men bevis saknas. Se även "Jämtlands och 
Härjedalens historia" del 3 av Bromé, sid. 483ff. 
 Just protokollet från rannsakningen den 25 juli 1700 är skadat i nedre delen och man får 
gissa sig till vilka de saknade orden är, vilket ibland går hyggligt, men ibland är omöjligt. 
 Inte bara detta, utan alla häradsrättens protokoll den senaste halvan av 1690-talet är mer 
eller mindre skadade, men till skillnad mot ovan nämnda rannsakning finns hovrättens reno-
vationer bevarade, och kan användas som huvudkälla i stället. 
 
De äldsta bevarade domboksprotokollen för Lits tingslag finns utgivna i Jämtlands dom-
böcker och landstingsprotokoll 1–4 (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap 3–5 
och 12). De omfattar åren 1621–1648 med vissa luckor. Tidigare har utgivits Lits tingslags 
domboksprotokoll 1649-1690, redigerade av Sonja Olausson Hestner och Monica Kämpe. 
Föreliggande utgåva omfattar 25 protokoll under perioden 1691 – 1700. Vanligtvis hölls två 
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ting per år – vårting och höstting, men för 1695 finns bara ett tingsprotokoll. Ibland, när tiden 
inte räckte till på de ordinarie tingen, hölls extraordinarie ting. 
 Avskrifterna i denna utgåva är gjorda efter originaldomböckerna i Jämtlands domsagas 
häradsrätts arkiv i Landsarkivet i Östersund (ÖLA) när det varit möjligt, men för 1692 och 
1693 saknas protokoll i detta arkiv, och i stället har de renoverade protokollen i Svea hovrätts 
arkiv, i Riksarkivet (RA), använts som förlaga. De senare åren i decenniet är häradsrättens 
protokoll så skadade att hovrättens renovationer har använts. Källan anges vid varje protokoll. 
Avskrifterna återges efter handskrifterna, men läsfel kan förekomma. Bruket av stora och små 
bokstäver samt interpunktion har i viss mån anpassats efter nutida praxis för att underlätta 
läsningen. Kursiv stil anger upplösta förkortningar. Kompletterande text i marginaler eller 
mellan rader har placerats på sin rätta plats mellan tecknen \ /. När handskriften är skadad har 
rekonstruerad text satts med rak stil inom hakparentes [ ]. Om texten inte kan rekonstrueras 
eller tydas, har den ersatts med …[?]. Överstruken text samt anmärkningen ”NB” i hand-
skrifternas 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 hak-
parentes med kursiv stil. 
 
 Tullinge i september 2020 
 

Andreas Tegen 
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Domboksprotokoll 1691–1700 
 
Ting 20 och 21 mars 1691  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 91v – 95r, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 77v – 80v, RA.  
 
Anno 1691 d. 20 och 21 martij höltz laga tingh med allmogen af Lijttz tingelagh och desse 
såto uti nämbden.  
 Peder Ersson i Siöör  Erich Person i Kårstad  
 Oloff Jönson i Ringsta  Arfwed Erson i Brewågh  
 Oloff Anderson i Kallsta  Erich Pederson i Moo  
 Hanss Hansson i Palleråsen  Peer Person i Tonäs  
 Sallomon Person i Nygård  Siuhl Person i Boda  
 Erich Olson i Swedie  Oloff Påhlson i Klösta  
 
1. Dato aflade Oloff Påhlson sin nembdemans edh.  
 
2. Kongl. Maij:ts placater om skogzeldar, och barnemordh oplästes.  
 
3. Dato undersöchtes om beskaffenheeten aff h. capitens welb. Magnus Ulfsparres fendrickz 
fördehlshemman Nylandh i Föhlinge sochn af ett tunlandh, och befans at Peder Olson ifrå 
Norderåsen på laga tingh den 22 martij 1690 hafwer deth antagit till brukz at skatta före, som 
och deth 1690 in alles häfdat. Nembdeman Peer Person i Tonäs berättar, at ingen skall af 
honom fodrat några utlagor, förr än nyligen af fendrick Storm där om påmint, och något 
bekommit, wettandes intet på hwad åhr, men han bör betalla 1690 åhrs uthlagor för ett tunland 
i Nylandh, och Kongl. Maij:tt och chronan intet där medh gravera.  
 
4. För detta lensman Jacob Jöranson beswärade sigh i så måtto, at han måst betalla saakören 
till [fol. 92r] chronan för Maria Jöransdotters tyfnadh hoos sin hafde huusbonde herr maioren 
Carl Gustaf de Charlier 1688 nembl. för 1/3, en dahl. 28 öre s.m:t, och målsägarens är okrafd, 
och häradetz 1/3 är honom till räkning fört, begärandes at han må niuta chronones och 
häradetz andehl, till hwilken ända han låtit kalla pijgan hijt, som icke sigh infunnit, utan 
wäntes, berättandes nämbden, sigh hördt hennes fader Jöran i Öhn uti Ström sochn wara 
uthfattigh, och mågen Jöns antagit hans hemman, warandes intet arff altså effter fadern henne 
tillfallit. Den 21 opropades Maria, och icke heller sigh inställt, altså öfwerlades och resol-
verades som föllier. 
 Såsom Maria Jöransdotters saaköhren för tyfnadt äre i Kongl. Maij:ts och chronones 
räkenskaper opförde och gamle länsman Jacob Jöranson chronones andehl betallt till befall-
ningzman Jonas Wargh, och för häradetz debiterat, som är tillhopa tree dahl. 24 öre s.m:t, 
altså pröfwar rätten skälligt, at hennes innewarande åhrs löön hoos Peder Stehnson i Gröthom 
skall förbiudas och i rättan tijdh lefwereras till Jacob Jöranson. Och så wida lönen intet där till 
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räcker, så dömes hon för deth öfrige, näst kommande åhr med arbete hoos Jacob Jöranson 
fullgöra och aftiena, så frampt hon honom dhes utan icke kan förnöija och tillfredz stella. 
 
5. Länsman Nills Carllson beswärade sigh öfwer Håkan Påhlson i Norderåsen, för deth han 
nekat sig willia betalla fordzlepenningar för bibeltryckh och barnhuus spannmåhlen effter 
befallningzmans [fol. 92v] ordre, och icke en gångh, utan i allmogens närwaru uti Häggenåhs 
socknstugu stått och tråtzsat där oppå. Resp. at han förstodh intet bättre, och intet för förrige 
åhren betallt. Actor, at dhet löper så litet på hwar at han intet kan åhrligen dhet kräfia, och 
måst lijkawell till befallningzman betallat, men förmår dhet intet åhrl. göra. Då närwarande 
nembdemän betyga sigh honom näfsa derföre, och han lijkawell något drucken hållit sitt tahl. 
Håkan ursächtar sigh eij annat förstå, än lensman fordrat fordzlepenningar för all kyrk-
herbergetz spannmåhl, och enär han blef underrättadh där om, intet widare där om tallt. 
 Saken heemsteltes nämbden at betänckia, och eenhälleligen beslöto. Så wida Håkan förr 
warit tyster och stilla, och intet funnitz ibland dee orolige, at hans förseende däruthinnan 
considereres allenast som een tredsko, och icke som den som sätter sig emoth höga öfwer-
heetennes förordningh, och dy plichtar han medh sina tree m:k. 
 
6. Befallningzman Jacob Graan hafwer den 9 huius skrifwit länsman Nills Carllson till, at 
stembna rusthållaren Oluff Roaldson, för den otijdigheet han uti compag:e qwarteermestarens 
Henrich Eliæsons gårdh Lunger 1689 föröfwadt med slagzmåhl å hans dräng, uti dhes huus. 
Uti hwilcket anseende drängen Oloff Jönson ifrå Nygården i Aspåås sochn framkallades, och 
tillspordes huru der med må wara. Resp. att han intet där om klagat, och sin förmeente [fol. 
93r] rätt i deth målet strax efftergifwit, och begynnelsen där till warit, at han fölgt sin 
matmoder till bröllops- och grangården hoos prästänckian hustru Anna Klåckhåf, Oloff 
Roaldsons moder, som giorde bröllop åth sin dåtter Kindersmässtijden 1689, och sittiande i 
hwardagzstugun haar Oloff Roaldson kommit, och frågat hwad han där hade att beställa, och 
swarat sigh fölgt sin mathmoder, och frågat om han tåhl öhrfijlar, och honom några gifwit, 
hwar medh denne gått heem till sin huusbonde, och lagt sigh och sombnat och något der effter 
wacknat, af dhet Oloff Roaldson slagit sig i huffwudet med handan och med een brandkiäp 
slagit i sängkrantzen, der med wille denne hielpa sig upp uhr sängen, och kommande på 
balcken, af Roaldson flögd och dragen till gålfwet, och sålledes kommit tillhopa, och litet 
dragitz till des feltwebelen Carl Charlier inkommit, och dem åthskildt, och altså gått uth, och 
Roaldson effter uth på gården, och af sigh angripen, och slog honom en eller twå öhrfijlar, och 
wid deth samma kom hans matmoder heemgående, och så gått ifrå hwar andra, och några 
dagar där effter råkatz, då Roaldson bedt om förlåtellse, hwad i dryckenskap kunde wara 
giort, hwar till samtycktes, och hwarken förr eller sedan någon owänskap sins emellan hafft. 
Hwar öfwer Oloff Roaldson sig förklarade, att han om afftonen uti hwardagzstugun i bröllops-
gården hoos sin moder, kom at ordhkastas med Oloff Jönson, warandes bäggie druckne och 
frågat honom allenast hwem honom dijt budit och plättat honom litet i huffwudet, icke med 
någon ondsko. Oloff Jönson berättar sig blij hwarken blå [fol. 93v] eller blodiger, efftersom 
hans slagh intet stort togh, och sagt sigh willia gå heem, emedan han intet bättre blifwer 
fängnat. Oloff Roaldson föregifwer, huusrum för sin mathmoder hoos quartermestaren wara 
betingat, till hwilken ända han dijth gått, och gått i den stufwa hon förr pläga liggia, där Oloff 
Jönson lågh, nekandes sig i wredzmode dijt gått, eller honom dragit uhr sängen, men 
bekänner honom liggia, och stijga upp och kommit at ordkastas, och så på gålfwet kommit til-
hopa, och Charlier inkommit och frågat, sägandes, hwad giör du Olle, och der med Roaldson 
utgått och Oloff Jönson effter och slagit sigh några örfijlar. Men Jönsson säger sig gå först 
uth, och enär Roaldson uthkommit, rusat på honom. Roaldson håller sigh widh det förra, och 
beropar sig på Charlier, som deth skall kunna betyga om han hemma war. Oloff Jönson, at 
gamble prästänkian folgt sin mathmoder qwarteermest:ns hustru heem, men Roaldson at hon 
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war förr dijth kommen. Nembdeman Peer Erson i Siöör, berättar qwartermestaren bedia sigh 
wara sin fullmechtigh och åklagare i denne saak, emedan som han måste opwachta compagnie 
mötet i Röden, som detta dato hålles, och at Hemming i Högen och Iffwar Peerson i Lunger 
weta wittna huru dheras träta i gästebudzgården begyntes, och huru dee där skilldes åth, och 
fått till swaars, at intet kunde där till göras, med mindre fullmacht meddeltes, och sedan intet 
hördt där af, och fast mindre kunnat låta citera Hemmingh och Iwar till wittnen i saken, 
hwilcka frånwarande äre. 
 Sakens sammanhangh heemstäldes nämbden at öfwerläggia, och beslöto at saken kan 
intet med dom [fol. 94r] afhielpas, förrän qwarteermestaren som tagit sig an partes actoris, för 
deth hans drängh är i hans huus ofredat. Sedan fins och nödigt, at Hemming och Ifwar blifwa 
lagligen afhörde, ehuru trätan är begynt och ändat i gästebudzgården, och för deth tredie 
fordras beskedh, om gl. prästänkian war kommen till qwarteermestarens gårdh och betingade 
logemente förr än Roaldson dijth kommit eller sedan folgdt qwarteermestarens hustru, hwilket 
allt å nästa laga tingh skall utharbetas och med dom afhielpas.  
 
7. Bengt Olson och hustru Kerstin, äncka i Söre, är laghstembde af Österåhsmännen för ett 
qwarnstelle i Qwarnkiehlen, warandes fyra skattebönder och nijo chronones, och alla tillhopa 
ingifwit sin förmente rätt där uti hoos maioren, och fått till swaar, at regementzauditeuren 
skulle dheras saak om Qwarnkiälen widh tinget agera, och nu intet tillstädes är, utan allenast 
fyra skatte och tree chrone, och af dee sex st:n frånwarande, intet befullmächtigade. Bengt 
Olson exciperade deremoth, efftersom han icke lagligen stembd är, utan en dagh för tinget, 
som befans i sanningh. 
 Resol. Så wida actores icke alla tillstädes äre, och Kongl. Maij:ts interesse i synnerheet i 
anseende till chronohemmannens rätt däruti verserer, som af regementzauditeuren bör ageras, 
och der till medh äre Bengt Olson och hustru Kerstin i Söre icke laghstembde. Altså kan 
saken denne gången icke handteras och fast mindre afhielpas.  
 
8. För detta lensman Jacob Jöranson insinuerade sin supplic till herr öfwersten och vice 
gouverneuren [fol. 94v] herr Carl Hård, innehållandes först, hurusom lensman Nills Carllson 
medh wåldh tagit af hans folck nycklarne till hööboden å ödesgården i Söre och låtit föra höet 
till Frössöön på tingellagets wegnar; 2) Uthpantadt midsommars termin för dragon Elias 
Köhn, oachtadt han näst förr lefwererat camperingzkåsten till Köhn; 3) Sequestrerat [beslag-
tagit] all hans ägendom i löst och fast, och innom tree låås förwarat, och sölfret owägit 
hemfördt; 4) Sedan uthtagit ett sängebålster och een jernstöör sigh till nytta och bruk och des 
medelst ringare wärderat, och deth all för än doom i saken föll; 5) Lensman emoth ordre warit 
medh på wärderingen, och lijkwäll förr uthtagit sin betalningh, tillijka med nämbdemännen in 
alles 4 d:r 4 öre s:rm:t. Däriblandh Peer i Siöör tagit een kopparkittel af wärde twå dahl. s:rm:t 
och skulle allenast lefwerera tilbaka 16 öre s:rm:t, och sompt wärderat för halfft och sompt för 
1/3 som dhet honom kåstat; 6) Lensman hafwer och till Lijttz kyrckia, utan laga doom, utpan-
tat 4 koor à 3 d:r s.m:t, dem han skall förr betallt, och med quittens bewijsa kan. Anhållandes 
at sielf få förytra sequestrerade ägendomen, och betalla till dem som gården antagit. Hwar opå 
är resolverat Giefle den 26 feb. 1691, att dee skolla lagligen stembnas och häradzhöfdingen 
effter laga ransakan döma derutinnan. Actor föregifwer sigh förledne söndagz få resolution, 
och dy dem eij stembna kunnat. Icke des mindre företogz kyrckians fordran, i mening den 
kunna liquidera, då Jacob Jöranson för 1669, 1670 och 1671 föregaff sigh allenast böra swara 
för [fol. 95r] kyrckians tertial spannemåhl, men icke till gifne penningar, utan sahl. pastor herr 
Hanss Klåckhåf hafft disposition öfwer medlen, hwar till herr Peder Klåckhåf nekar, och altså 
kan där till nu intet göras, utan måste effter föregången laga citation beroo till nästa laga 
tingh, då lensman och werderingzmännen skohle wara wederredo at på kommande citation 
swara Jacob Jöranson på hans inlagde beswäär. Icke des mindre tillbödz Jacob Jöransson ny 
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wärderingh på pertzedlarne, och han swarade dhem wara dels med sin willia uthtagne och 
lefwererade.  
 
9. Österåhsmännen hafwa stembdt herr Peder Klåckhåf för Illåsens fäboställe? Resp. att han 
icke lagligen stembd är, och dy intet kunnat sigh där till beredha, som och i sanningh fans, dy 
hwilar saken till nästa laga tingh. 
 
 
 
 
Extraordinarie ting 9 juni 1691  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 120v – 124r, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 102v – 105v, RA.  
 
Anno 1691 d. 9 junij höltz extraordinarie tingh i Lijtth, närwarandhe chronones lensman Nills 
Carllson Skillerbuss och ordin. nembden (dåch uti Peder Pedersons stelle i Fölingh, gamle 
tålffman Hemmingh Kiehlson i Korstadh). 
 
Effter maiorens welb. Carl Gustaf de Charlies breeff daterat d. 2 huius, af innehåldh, at 
dragon Oloff Nillson Hägg under hans anförtrodde compagnie, hafwer obetäncksambligen 
och illa handterat och slagit sin moder och för den ordsaken skuldh låtit honom taga i arrest 
och lembnar under häradzrättens ransakningh och laga domb, är nu extraordin. ting satt, då 
dragons fader Nills Oloffson i Häggestad och modren hustru Ingeborgh Mickelsdåtter 
förekommo, angifwandes sin son en och annan tijdh warit owettigh emoth sigh, det dee tåldt 
och lijdit, tänckiandes honom under sin tienst kunna effter handan något lära och blifwa 
wettigare. Men måndagen för sidstleden pingest hälgh, som war den 25 maij, beklagar 
modren hustru Ingeborgh honom luppit effter sigh utur gården, och sagt, där hon icke skaffar 
sigh penningar, skulle fanen taga henne, och han skulle skära och resta tarmarne uth på henne, 
förordsakat där af, at han begärt litet trå, och hon icke annan än någon grof hafft, som otienlig 
warit, och han derföre wille hafwa penningar at köpa trå, och hon nekat sigh penningar hafwa, 
och han sagt, deth hon penningar hafwer, effter en häst och båck war [fol. 121r] såldh, och 
lijkawäll inga i sin wärio hade, då han bleff sticken, och begynte slå näfwen i bordet och 
krafde penningar medh ofwannämbde elacka ordasätt. Hwarföre begaf hon sigh uth på dören, 
at fly till skogz, undan hans elacka och ostyriga sinne (som henne förr ty werre nog war 
bekant) och han luppit effter, och hint wid dhet hon skulle klijfwa öfwer een gärdzgård, och så 
hårdt fattat i hennes kläder, at hon fallit till jorden, och blifwit liggiandhe. Ståendes han öfwer 
henne, och bedit gå heem, och skaffa sigh penningar, och hon begärt deth han will gifwa sigh 
tillfredz, till des hans fader heemkommer, heller och töfwa så längie at hon finge gå till nästa 
by Koustadh och läna penningar, och omsider folgdz heem, och kommande uth på gården, 
förnam hon dhet hans syster war bårtgången, och sade hon måtte wara gången effter 
grannarne, och uthbrast i desse ordh, och badh fahnen taga sigh och at han skulle slå knijfwen 
antingen i sigh sielf, eller i någon annan, och tända eldh i gården, och kommande i stufwan 
begynte gråta, men intet bedit om förlåtelse, utan frågat effter sin syster, och enär hon sedt det 
han luppit effter sin moder, och hördt honom säija, dhet han skulle resta tarmarna uhr henne, 
luppit till nästa by Kougsta till sexman Peder Pederson, och sökt hielp för sin moder, då han 
och strax dijth gått. 
 Sexman Peder Pederson berättar sig blifwa bedin af Nills Oloffsons dåtter Anna, om sina 
tiugu åhr, at komma strax till Häggestad, efftersom Oloff luppit effter sin moder, och henne 
slagit, och han tagit sin granne Erich Erson och [fol. 121v] Siull i Bodha med sigh, och gått 
dijth, då hustru Ingeborgh och Oloff wore inne i stufwan, och intet tallat eller kijfwadt, och 
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widh tillfrågan swarade Oloff, dhet hans syster löper uhr gården, så snart några ordh kunna 
falla, och Anna sade sig måst löpa för hans elacka låth skuldh, som offta skeer, och modren 
swaradt at hon måst wäll det göra enär han blifwer gahlen, och är så offta af honom skrämb-
der. Oloff sagt sig icke få duglig trå och dy begärt een slant at köpat före, och modren nekat 
sigh den hafwa, och der med gått uth effter wed och han allenast effter, at ränna i hennes 
lohma effter slanten. Men modren nekat sig gå effter någon wedh, utan för hans onda sinne 
flydt at hålla sig undan. Pastor loci wyrdig herr Elias Oldberg beklagar deras osämia och 
banskap [svärande], och haar han dem förlijckt och dee wäll låfwadt bättra sigh, men tywerre 
intet hållit, som och skedt af herr maioren, men af liten eller ingen wärkan. 
 Siul Pederson i Boda berättar Anna säija deth Oloff luppit effter modren wäst om staburet 
öfwer een gärdzlegårdh, och stött henne omkull, och stått öfwer henne, säijandes sigh skulle 
skära tarmarne uhr henne och hon derföre af räddhåga sprungit effter hielp, och kommande in 
till dem, haar hustru Ingeborgh låtitt illa på sin dåtter, som luppit effter folck, och hon med 
gråtande tårar swaradt sig så offta wara illa skrämder af hans elacka åthforor, och eij annars 
kundhe göra. Hustru Ingeborgh berättadt sig gått uth [fol. 122r] och bårt för hans elacka sinne, 
emedhan som han sagt sigh skola skära tarmarne uth på henne, och han luppit effter och tagit i 
kiortellen, at sökia och taga där een slant som han förmente henne i kiortellsäcken hafwa, 
hwar af hon kullfallit, och blifwit af watn och lehr wåth och oreen, dhet hon då låtit see. Oloff 
sagt sigh löpa effter modren i meningh at taga slanten, at köpa sigh trå före, och eij nekat sigh 
sin moder kullflött, och sagdt sigh wara lijka nögd, hwad af honom blifwa må, efftersom han 
så offta blifwer förargadt, och intet får deth han hafwa bör. 
 Erich Erson i Koustadh har och dijth warit kallat, och berättar Anna sagt, deth Oloff ähr 
nu åter igen gahlen och hafwer fuller nu aflijfwadt modren, och måst dy hielp sökia. Och at 
hustru Ingeborgh och Oloff hafft sådant tahl som Siuhl refererat, hafwandes esom offtast 
elack låth sin emillan. Hustru Ingeborgh beiakar till deras berättelse och giorde relationer, och 
säger sigh falla omkull af det han tagit i kiortellen, och enär han intet funnit tree öres slanten i 
kiortellsäcken släpt henne upp, och hon gått der ifrån, och han effter, säijandes fadren mäst 
hafwa penningar, effter som han såldt hästen och båcken.  
 Anna, på sitt 20:de åhr, berättar Oloff begära tråd och modren gifwit sådan som hon hade 
som intet dugde och han dy begärdt een slant at köpa trå före, och hon swarat sigh ingen 
hafwa, och Oloff sagt, om han icke får slanten, skulle fanen taga henne, och han resta 
tarmarna af henne, och begynt slå näfwan i bordet, [fol. 122v] där med modren luppit uth, och 
han effter, säijandes å nyo, om han icke får slanten, skulle han resta tarmarne uhr henne, och 
hölt effter, och enär hon sågh sin moder komma omkull i Olufs närwaru, låpp hon af räddhåga 
till Koustad effter hielp, och folgt dem tilbaka, och berättat som nu är tallat, warandes allenast 
litet inne, och blifwit af modren och brodren tilltalt, för deth hon gått effter grannarne, deth 
hon föregifwer sigh måst göra för den fahra som hon tyckte sin moder wara uthi, helst och 
emedan som dhet icke förste gången war, utan offta warit owettigh emoth modren, men 
aldrigh så mycket och så grofft som denne gången. 
 Dragon Oloff Nillson Hägg, om sina 24 åhr, beklagar sigh intet fått lära läsa i book, och 
dy ringa i sin christendom öfwadt, och at han begärt trå at sy sina handskar med, och den eij 
fått, och derföre begärt een slant, som honom wägrades, hwar öfwer han blifwit sint, och för-
truttit dhet han icke skulle så mycket på sin ränta få, och luppit effter sin moder, och rätt som 
hon skulle klijfwa nedh af gärdzlegården, fått i een kiortell som hon baar under armen, där 
med hon fallit öfwer ända och omkull. Men modren berättar honom taga i kiortellen som hon 
hade på sigh, och sedan ransakat beggies lomor [fickor]. Oloff föregifwer henne hålla medh 
ena handan i hagan och lösa kiortellen, och enär han fattat däri föll hon neder och omkull. 
Modren badh honom säija sanningen, och itererade sitt förra. Oloff tillstår [fol. 123r] sigh 
ransakat sin moders beggie kiortellsäckar, och ingen slant funnit, och af sådan harm och annat 
slijkt, sagt sigh snart kunna skära tarmarne uhr sigh, men icke af modren, deth dee dåch 
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beggie beklaga honom sagt, och sant wara, tillijka med deth at fanen skulle taga moderen, om 
han icke fingo slanten. Oloff bekänner och, at modren liggiande på marcken bedit sigh gifwa 
tilfredz, hon wille gå till Koustadh och lähna penningar, och han säger sig swarat, efftersom 
iag intet nu fått, och funnit, kan iag wäl töfwa till dess fadren heemkommer, och icke sagt sigh 
willia bränna upp gården, utan snarare deth önska än willia dädan effter, hielpa at täckia och 
byggia husen. Säger och sigh eij annat minnas, än modren baar wedh heem, där till hon nekar, 
och säger sigh för hans otijdigheet skuldh flydt utur gården, och begärer honom intet at wara 
hemma, om han niuter nådh hoos höga öffwerheeten, utan will een annan son i krigztiensten 
för hemmanet sättia, och han kunde få en annan bonde at tiena före, hwar med Oloff uthlåter 
sigh wara wäll nögder, föregifwandes sig icke sagt wara lijka nögd, hwad af honom blifwa 
må, utan at dee retha sigh så längre, at han intet weeth hwad han skall göra och hwad af sigh 
blifwa kan. 
 Pastor loci beklagade ytherligare Oloffs owettigheet emoth sina föräldrar. Sexman Peder 
Pederson, at Oloff offta tillförenne illa bannatz på sin syster Anna, och wellat henne slå, och 
hon een gångh tagit [fol. 123v] flychten till Koustad, och där warit ett dyngn, och intet dristadt 
sig heem, förr än furieren Bäckman folgt henne heem, och förmant Oloff wara wettigh och 
stilla, hwar till Oloff beiakar, och der hoos sigh beklagar blifwa soldat på sitt fiortonde åhr, 
och sedan af sina föräldrar ingen aga hafft, och dy är det gahlit nogh ty werre blifwit. 
Nämbden berätta, hustru Ingeborgh wara något otijdigh med swordom emoth sina barn och 
Oloff Nillson hoos andra ställer sig wäl, men will wara hemma nog rådande, efftersom han 
tienar för gården, och icke kan få uth sin ränta för fadrens fattigdom skuldh. Modren beklagar 
ytherligare sin sons otijdigheet, dåch önskar honom niuta nådh och at hon tillgifwer honom af 
hiertat all begångne fehl. Fadren Nills Olson, säger sigh intet ondt till sin son hafwa, och af 
honom för sin persohn, eij wara i synnerheet förnär skedt, och enär han illa sig stält, eij warit 
hemma, bediandes at nåden för honom kunde blifwa bättre än rätten och hans förtiente löön. 
 Sakens sammanhangh oprepades omständeligen för nembden, med utförligh påminnelse 
den öfwerläggia och votera till dombs, det dee giorde, och enhälleligen applicerade hans 
åthforor och gerning, icke allenast med bannande och undsäijellser ältadt sin moder utur 
gården, utan och sedan henne i wredzmode effterfolgdt, och enär han henne hint, fattadt i des 
kiortell så häfftigt, at hon där af fallit neder till jorden, och han strax ransakat des kiortel-
säckar [fol. 124r] och effter modrens begäran och böön gått derifrån, widh den plicht, som sin 
moder bannar och slår.  
 Såsom dragon Oloff Nillson Hägg hafwer först med bannande och olåth förordsakadt sin 
moder hustru Ingeborgh Michelsdåtter at fly utur gården och undan till skogz. Sedan, hafwer 
han henne med wredzmode effterfolgdt. 3:die, enär han henne hint och treffadt på 
gerdzlegården, fattadt så hårdt i des kiortell at fullborda sitt obetänckte opsåth at hon fallit 
öfwer ända och kull på marken, och han hennes kiortellsäck, medan hon lågh omkull, ransa 
kat, och sidst effter modrens böön och låfwen att skaffa penningar, gått ifrå henne. Altså 
hafwer nembden Oloff Nilsons stoora förseende därutinnan considererat, såsom den som sin 
moder bannat och slagit, och i deth anseende finner och dömmer honom effter Gudz lagh 
Exodus 21 och Leviticus 20 cap. wara döden wärdh, dåch under höglofl. Kongl. Swea håfrättz 
nådh och äntellige resolution ödmiukeligen heemstält.  
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Ting 19, 20 och 21 november 1691  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 259v – 271r, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 217v – 228v, RA.  
 
Anno 1691 den 19, 20 och 21 november med allmogen aff Lijttz tingellagh, wederwarande 
befallningzman Jacob Graan och nembden  
 Peer Erson i Siöör  Erich Peerson i Korstadh  
 Oloff Jönson i Ringsta  Arfwedh Erson i Brewågh  
 Oloff Anderson i Kalsta  Erich Peerson i Moo  
 Hanss Hanson i Palleråsen   Sallomon Person i Nygård  
 Siul Peerson i Boda  Erich Olson i Swedie  
 Oloff Påhlson i Klösta  Peer Peerson i Tonäs  
 
1. Kongl. Maij:ts tobaakzplacat af åhr 1687 uplästes.  
 
2. Swentienaren Nills Johanson Hålländare angaff Oloff Peerson i Kläppe hafwa å 
sidstledne stoorböndagz affton rakat ihop höö i Stamdrohle som Jöran Pederson i Kläppe och 
dragon Lorentz Bruhn skola sedt och kunna wittna? Resp. at han dijt gått widh solenes 
nedergångh, och burit een påssa mahlningh till qwarnen, och widh deth tillfelle rördt opp litet 
höö som boskapen nedertrampat. Actor, at han bahr en liten [fol. 260r] säck och harfwan. Oloff 
Pederson, at han mötte åklagarnes folck samma affton som komo ifrå skogen, och at hans 
faders qwarn då gått. Johan Hålländare berättar sig wara i bährskogh, och mött Oloff med-
afftons tijdh med een qwarnsäck och harfwa, och sagt sig skohla gå till qwarnen och see till 
om hon kunde lagas till gångz, och kommande heem, war sonen Nills och Lorens Bruuhn der, 
och enär han sagt sig hafwa mött Oloff Peerson, hafwa dee gått dijth åth at see om Oloff tagit 
höö. Johan säger sigh ingen mahlningh på sin qwarn hafft, wettandes intet om hans lagsman 
Peder Hellieson, som äger halfwa qwarnan, något påslagit. Johan Peerson berättar sigh föllia 
Nills och sågh Oloff räfsa i hoop höö afftons tijdh om stoorböndagen, och hörde deras 
samtahl, och at Nills frågat Oloff, hwij han denne dagen skulle taga höö, och han swarat deth 
ingen syndh wara, och at han sedt folck å sådan dagh köra plogen. Oloff Peerson nekar deth 
warit medafftons tijdh, och intet will gilla Jörans berättellse, efftersom han honom intet blif-
wit warse, och hade han där warit, hade han wäll gått fram. 
 Dragon Lorentz Mårtsson Bruhn, berättar ordh ifrå ordh med Jöran Pederson, men Oloff 
nekar medh förra formalier, och at dhet war näst för sollenes nedergångh, det dragon Anders 
Olson Oförwägen kan betyga, som då gått till Kyrckås. Bruhn, at Oförwägen fölgde sigh till 
Lunger by, och kommit dijth medan sohlen war uppe. Oloff Pederson föregifwer at relation 
om tijden icke är rätt, och kan wäl drögt något med deth han lagat qwarnen åstadh, men enär 
han rakat i hoop höet, war solen merndels nedergått, och icke förr än om lögerdagen deth 
optagit, så elackt som det war. [fol. 260v]  
 Resolutio. Nembden håller skälligt, saken intet afdöma förr än dragon Anders Oförwägen 
blijr å nästa laga tingh förhörder, emedan som förnembligen beroor på tijden, och Oloff 
Peerson exciperer emoth Bruhn och Jöran Pederson, och Anders hålles för een stadigh och 
troowärdigh man, hwar med deth och beroor. 
 
3. Oloff Henrichson i Mo fodrade aff Jacob Jöranson i Bye 1 d:r 4 öre s.m:t som restera på 
1/4 tunna sill han för 4 åhr sedan sig tillhandlat? Resp. at han warit honom så mycket 
skyldigh, men han kändt sin fader Henrich Olson godh derföre som skall warit Jacob Jöranson 
skyldigh 13 d:r s.m:t, hwar till han alldeles nekar, och actor föregifwer sigh inga wittnen haf-
wa som dheras afftahl hördt, och Oloff nekar både sin fader honom något skylldig wara, och 
honom för sin fodran accepterat.  
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 Resol. Såsom skullden är ständigh och richtig och Jacob Jöranson gitter eij bewijsa Oloff 
Henrichson kändt sin fader Henrich Olson derföre godh; altså dömmes Jacob Jöranson utan 
uppehåldh betalla till Oloff Henrichson 1 d:r 4 öre s:rm:t och han söke Henrich om sin 
förmente fodran som han bäst kan.  
 
4. Bengt Hemmingson i Handogh beswärade sigh öfwer dragon Erich Grehlson, för deth 
han förledne winter låckat sin hund till sigh, och des medelst fått en utter, och hund blifwit illa 
bitin af utteren, och lijkawäll will han intet låta sig blij dehlachtig i utteren ? Resp. at hund 
kom löpande effter sigh, och wille intet tilbaka, och at han slog utteren med yxhammaren, och 
sedan kom hund i hoop med honom. Swen Pederson berättar sigh föllia Bengt, och see Erich 
Grehlson gå för sigh, och hund löpa effter honom, och intet kom tilbaka. Erich föregifwer 
sigh hutadt hund tilbaka, men [fol. 261r] skedde intet, efftersom han är hoos Bengt i qwartehr 
och med hunden bekant, och haft honom heem med sigh samma dagh. Erich Grehlson 
tillbödh Bengt 1/3 af utterens wärde, hwar medh Bengt Hemmingson är nögdher. Hwar med 
deth och blifwer.  
 
5. Ryttaren Nills Pederson i Hölie tilltalltes hafwa på 18 skylar korn opdragit å hwardera 
tolf bandh, som sträfwar emoth ordningen som tillåther allenast à 10 bandh? Resp. sig eij 
wara hemma stadder den tijden, och at ondt war effter stänger, och dy haar hans hustru deth 
giort, förmenandes effter 15 § i reglementet såsom för torpstelle wara befriat at gifwa däraf 
tijonde, och at ryttmestar Willenssens sagt, enär ryttaren gifwer prästen 12 öre s.m:t så slipper 
han gifwa tijonden. Han hafwer af sin swåger Claes Person 4 mählingar åker hwart åhr som 
besåes medh 3/4 tunna korn, och är af gl. lägder opbrukadt wästerst i åkeren, ifrå bondens 
afstängdt, hafwandes slått der till, och kårtar på sin swentienarelöön derföre åhrligen 4 dahl. 
s:rm:t. Nembdeman Erich Peerson i Moo betygar sig fråga Nills Peerson om kornet war rätt 
opdragit, och han swarat ja, och hans hustru war och närwarande. 
 Nämbdens eenhällelige votum till fölliande doom. 
 Såsom alla som åkerbruuk hafwa böre tijondhe gifwa förutan säterijer och prästegårdar 
och stombner [stomhemman, annex] som dee sielfwe heller capplanerne åbo; altså kan rytta-
ren Nills Pederson sitt förseende med tolff bandz opdragande på hwar skyhl icke der medh 
förswara. Altså finner rätten skäligt, dhet Nills Peerson effter Kongl. Maij:ttz tijondeplacat 
[anno 1638] och dhes 9 § skall undandölde 3 ⅗ skylar korn [fol. 261v] à 8 kannor prob, med 
tree gånger så mycket opfylla, som är en tunna 4 fjärdingar[?] 2 ⅖ kanna, och des utan skall 
tijonde lengden iusteras och rättas.  
 
6. Oloff Larsons anhängige saak och prætention emot Peder Wällamson i Brönie, angående 
sin hustrus Karin Michelsdåtters klander på fadershemmanetz fulla lössn i Brönie, bestående i 
synnerheet om halfwa Bringåhslegdan, hwar å Peder skulle bewijsa på hwad sätt han den 
possiderer, företogz, då Peder Wällamson opwijste tingzrättens resolution af den 20 januarij 
a:o 1688, lydandes at afsagt war, deth Hanss Nillson i Brönie skulle tillställa Biörn Biörnson i 
Bringåsen och hans syster Karin Biörnsdåtter 14 r.d:r för den jordepanten som ligger i Bring-
åsen och ifrå Brynije bårtpantat, dåch kårtas der af 6 orth för den skada Hanss åhret tillförenne 
af swijnrotande lijdit. Actor föregifwer sigh intet wetta om penningarne äre lefwererade. 
Resp. at han bemelte halfwa lägd possiderer, och förr än penningarne lefwerertes intet kunnat 
få, fastän quittencet intet kan igenfinnas, deth Oloff Biörson [i hovrättens renovation: 
Pederson] skall kunna betyga. Hwarwid ihugkommes, at halfwa Bringåslägdan hörer till 
Peders skatte och huffwudhemman. Peder Erson i Siör, Gunnar ib:m och Erich Peerson i Moo 
hafwa pantar ifrå Siulls hemman, och intet annat bewijs der till, än ett upsattz som Nills Erson 
och Hellie Olson i Siöör låtit sig till rättelse göra, emedan som pantebrefwet skall, som 
föregifwes, wara förkommit, daterat d. 14 junij a:o 1629, hwilken är maculerat och dels 
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utstrukit, at man ingen säker underrättelse där af kan hafwa, dåch står at Momyran är uthsatt 
[fol. 262r] för 4 d:r. Item Österwågen i Brynieflodh för 3 d:r, som Gunnar brukar. Oloff 
Hellieson i Kläppe och Önde Larson i Kiänåsen, som panteslått af Siuhls hemman hafwa, äre 
icke tillstädes.  
 Samptel. votum. 
 Alldenstundh Siuhl Michellsons hemman i Brynie aff 2 tunnlandh, befins wara den 13 
april 1658 till Hanss Nillson i Brönie pantsatt för 20 r.d:r och sedermeera till hemmannet in-
löst halfwa Bringåhslägdan för 14 r.d:r, effter tingzrättens resolution d. 20 januarij 1668. Och 
efftersom mycken slått förlengst är kommen och förpantat der ifrån, så till Siöörmän och Mo, 
som till Kläppe och Kiänåsen, så är hemmannet som deth nu är, ingallunda meera wärdt än 
utgifne 34 r.d:r, och deth i krafft af 7 cap. Jordabalken L.L., men så som alla abalienerade och 
skingrade ägor böre effter Kongl. Maij:ts jordeplacater a:o 1673 och 1677 läggias till rätta och 
förra bohlstad igen, effter Kongl. Maij:ts nådigste förklaringh a:o 1685 emoth lösn, så finner 
rätten skälligt i krafft af högstbemelte Kongl. Maij:ts resolutioner, dhet Siöre män, Erich 
Pederson i Moo, Oloff Hellieson i Kläppe och Önde Larson i Kiänåsen skohle afstå sina hafde 
pantslåttar undan Siuhl Michellsons hemman i Brynie, emoth bewijsslige utgifne penningar 
där före, hwilcka Peder Wellamson inlöser, och där bemelte panthar befinnes wara mehra 
wärde än gifwande lösn, så pröfwes i lijka måtto skälligt, at Oloff Larson skall hwad som 
öfwerskiuter wara berättigadt till.  
 
7. Munsterskrif:ns Petter Wärnhåldtz hustru Sara Wällamsdotter angafs wara af förarens 
Pedher Nillsons hustru [fol. 262v] Maria Pederdåtter i kyrckian Dominica 2:de Trinitatis [andra 
söndagen efter Trefaldighet] sidstleden skuffat, som berättar sigh komma i bäncken sedan 
förarens, och hon tagit i armen och stött neder om sigh, hwar medh hon läth sigh nöija, och 
hwarken mundhbruuk eller buller där af blifwit. Resp. hustru Maria beklagar sitt oförståndh 
där uthi, och intet mehra ondt der med tenckt, utan tyckte sigh wara något älldre hustru än 
hon, och des medelst icke bör stå nedanför henne. Pastor loci herr Elias Oldberg berättat, deth 
h. maioren Carl Gustaf de Charliere sagt sig see ofwanbemelte hustrurs åthforor i kyrkio-
bäncken, och dy hafwer man till nu warande sidsta tingztijma wäntadt maiorens heemkombst, 
at förnimma hur dee sigh i deth målet förhållit och ställt. Och efftersom han icke heem 
kommen är, ähr för skälligt funnit at uphöra medh dömmande der öfwer till nästa tingh, at 
man af h. maioren må kunna omständeligen blifwa om des sammanhangh underrättat.  
 
8. Peder Olson, om sina siutton åhr, angafs 3:de dagh pingest sidstleden i kyrckian, medan 
prästen skrifftat, slagit effter een, twå el. tree gånger medh sin handska öfwer axlarne, och 
intet något tallt, som fendrick Oloff Storm sedt och betygar, wettandes intet hwem han slagit 
effter, och den icke sedt, förr än som framkallat war, nembl. Nills Siuhlson ifrå Bude, och på 
sitt 17:de åhr. Peder Olson berättar sigh med handskan intet till någon slå utan elliest 
blächtadt, och at Nills stodh jempte sigh och med honom intet tahlhade. Nills Siuhlson nekar 
sig see Peder röra sin handska, och at många gåssar stodh baak om honom, och at Jöran Erson 
i Klösta och [fol. 263r] Hemming i Näset wore i samma bänck fram i choren. Jöran, at han såg 
Peder med sin want slå på snedden öfwer axlan, men till hwem, intet, efftersom gåssarne 
trängdes i bänken, och dy bedit Peder hålla stilla, deth han giorde, och intet tahl hades där, 
utan gossarne trängdes. Peder, at han slogh på narri åth Nills, som intet slog emoth Hemming, 
at Nills trängde sigh in på Peder, och Peder slog baakom sigh med wanten, men alt stilla, utan 
något tahl och buller, hwar till fendrick Storm beiakar. 
 Resol. Ehuruwäll allom åligger i Gudz huus wara sedigh och stilla, och Peder Olson i sina 
unge åhr, allenast medan prästen skrifftat i sakrestijan, medh sin want slagit öfwer axlan åth 
gåssar och sina jämblijkar, och intet buller eller oliudh där af förordsakat, så kan rätten intet 
finna honom heller Nills Siuhlson i så måtto straffwerdig, utan dee tillijka medh alla andra 
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påminnes och förwarnes at stilla och sedigt hålla sigh i Herrens huus, widh laga plicht till-
görande.  
 
9.  Johan Hålländer tilltaltes hafwa åhr 1687, då Jon Oloffsons hemman i Kläppe först lades 
öde, störat des humblegårdh, och om hösten humblan afplåckat och behållit till sino gangne. 
Resp. sigh pass till tålff störar opsatt, efftersom tågarne syntes oprinna, och åboen intet den 
wäll häfdat, och ändåch liten humbla blef derpå, så plåckade han den intet af, emedan som 
han hörde i grändan sådant icke låf gifwit wara. Oloff Pederson, at deth skedde äfwen och 
andra åhret. Men lensman och nembdemännen af annat tillfälle, warnade honom derföre. [fol. 
263v] Beggie beropade sigh på grannarne Oloff och Peder Hälliesönner, som kunna wetta 
beskedh därom, men ingendera tillstädes, dåch tillsagde aff nembdeman Peder i Siöör at wara 
tillstädes, altså kan denne gången intet där till göras, och måste wittnen å nästa tingh wara 
tillstädes till förhöör, och dertill medh förklare sigh, hwij dee nu sig icke jnställt hafwa.  
 
10. Dragon Erich Hemmingson Qwick angaf sig af förrijdaren Gabriel Holm å sidtsledne 
stoorböndagh, kommande uhr kyrckian på wallen, blifwa af werian några slagh öfwer armen 
slagen, hwar af han blifwit litet blå, af ingen ordsaak, utan enär han sedt om manskapet wore 
tillstädes, frågat sigh hwij han icke den dagen gått till Herrans nattwardh som befallt war, och 
han swarat sigh opasslig wara, och icke där till beredd, och förrijdaren frågat om han leer åth 
sigh, och swaradt deth icke sant wara, hwar öfwer han ijfrades, och äfwen förr frågat dragon 
Oloff Kiehlson, hwij han icke då gick til Herrans nattwardh, och han sagt sig icke där till wara 
beredd, och der med, som sagt är, tagit sin wäria, och några slagh gifwit och kan eij minnas 
sigh blifwa tillsagder den dagen gå till Gudz boordh? Hwar till förrijdaren swarade at befalt 
är, det manskapet skohle tillijka med officeraren gå till Herrens helige nattwardh, och kom-
mande uhr kyrckian på wallen, frågat Erich Qwick, hwij han icke gick medh, och han åth sig 
flijst, och widh tillfrågan om han leer åth sigh, sagt deth eij wara sandt, dhet han misstyckt, 
säijandes, så lögh iagh, och der med blåttat sin wäria, och gifwit honom några slagh, ehuru-
well [fol. 264r] han den dagen begått Herrens heliga nattwardh, beklagandes sitt förfarande i 
hastigheet der uti. 
 Dragon Oloff Kiehlson förhördes, och berättade, at förrijdaren frågadt Erich Qwick, hwij 
han icke gick till Herenns nattwardh, och han swaret sigh wara opassligh, då förrijdaren sagt, 
iagh troor at du leer åth migh, och han swarat neij och det icke wara sandt. Der medh togh 
förrijdaren wärian uth,och gaf honom några slängiar, och meera sågh och hörde han intet, 
efftersom han stodh litet baakom, men Erich sagt sigh wara blå öfwer armen, och ett slag få i 
hufwudet, men gick intet genom hatten, och at många hörde förrijdaren säija, säger du at iag 
lögh, men inga tillstädes meera än Oloff Kiehlson, som å nyo tillspordes, och han bekände, 
enär Erich sade intet sant wara sig lee åth, förrijdaren swaradt, säger du at iag lögh, och der 
med slogh han till, hwar till förrijdaren intet neka kunde.  
 Saken oprepades omständeligen för nämbden, som effter betenckiande hålla förrijdaren 
bruttet kyrckiofredh, där officerarne icke serdeles frijheet hafwa, efftersom offta kan wara 
händt, at soldaterne på kyrckwallen om söndagarne pläga få slängiar.  
 Alldenstundh förrijdaren Gabriel Holm hafwer å sidsthålldne stoorböndagh innewarande 
åhr, kommande utur kyrckian, å wallen, blåttat sin weria, och dragon Erich Hemmingson 
Qwick der medh några slagh gifwit, hwar med han hafwer öfwerträdt 4:de capitlet Konunga-
balken L.L, och des 4 §, efftersom det eij kan pröfwas wara af rättan wåda å een sådan högh 
privilegerat fäst skiedt och sålledes bruttit edzöre; hwarföre finner rätten skälligt [fol. 264v] att 
döma honom effter 2 cap. Edzörebalcken L.L. at mista all sin lösa egendom, och wara bilto-
ger, [fredlös] dåck under höglofl. Kongl. Swea håfrätz höghgunstige och äntelige resolution 
ödmiukelligast heemställt.  
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11. Pastor loci herr Elias Oldbergh beswärade sigh öfwer grannarne i Handogh, i deth dee för 
innewarande åhr, hafwa tillängnat sigh prästebordetz rättigheet uti ett litet kullfiske som kallas 
Miärte, hwar af prästebordet af uhrminnes tijdher egt och possiderat 1/3, Sööre by 1/3, och 
Handogh 1/3, hwilket uti inventariumet och synen på prästegården som höltz den 24 maij 
1689 är specificerat. Uti Lijttz kyrckbook fins och prästegårdens immobile inventarium och § 
5to ett litet kullfiskie om wåren i Miärtan, underskrifwit och förseglat af då warande lensman 
Påhl Ifwardson i Byom, Nills Anderson i Hylle, Jöran Pederson i Hylle, Kiehl Hemmingson i 
Korstadh, Erich Olson i Söfre och Iwar Erson i Smistadh, dateratt d. 22 september a:o 1648, 
gifwandes widh handan at 1689, enär han kom till pastoratet, betogz honom och besagde 1/3 
då Handogharne både sin och prestens 1/3 opdragit Sööre man. Men 1690 blifwit afftallt, at 
pastoren skulle behålla Handogz 1/3, dhet han giort. Men 1691, utan conference icke allenast 
tillgripit sin 1/3, utan och prästens 1/3, där till han ingallunda kan samtyckia, som det eij 
heller står i hans behagh, efftersom det är prestebordetz rättigheet, som och der brede widh sin 
slått hafwer å östre sijdan af Miertan, nembl. Wågen och Stoorfloan emoth åhrligh afradz-
penningar, Söreman och å östre sijdan, men Handog å den wästre.  
 Hwar emoth exciperades således [fol. 265r] att dee intet annat wetta än heela Miärte hörer 
sig till, och wäll hört at sahl. pastor herr Hanss Klåckhof en godh tijdh brukat hela Miärte 
emot tijonde fisken som Handog af andra sina wåhner böra göra, besynnerligen medan större 
dehlen af byhn war öde, för-menandes sig där till full styrckio hafwa af 1666 åhrs afradzbreeff 
och des införde råmerkien, som begynnes i Miärte nääs, berättandes sigh hört, dhet pastor h. 
Sallomon i sin tijdh under prestegården brukat dess 1/3 och där hoos at een syhn skall wara 
hållen som deth betagit och lembnat till Handogh män. Gamble nembdeman Jöns Månson ifrå 
Söre berättar at sahl. h. Salomon i sin tijdh brukat Mierte, och sahl. h. Hanss effter honom een 
tijdh, medh Söre och Handogz goda låff och minne, och dee där emoth intet gåfwo 
fisktijenden af andra sina enskylte fijskerien till des leutenant Lorenz Wangnsker kom till 
Söre, då han klandrade pastorens bruuk där uti, och blef så een syhn förordnat 1664 el. 1665, 
närwarande underlagman Peer Claeson Broman, och i befallningzmans ställe sahl. Daniell 
Bengtson och då blef så förlijcht och aftallt, att prästen skulle råda öfwer 1/3, Söre 1/3 och 
Handogh 1/3. Men fingo intet af Broman samma förlijkningh, och prästen sedan otilltallt sin 
1/3 brukadt, och leut. Söres 1/3. Gamble lensman Jacob Jöranson, som bodt i Söre, berättar 
sig blifwa lensman 1665, och ett åhr eller twå förr war synen hållen, och h. Hanss brukade 
1/3, leutnant Wangn-skier 1/3 och Handogh 1/3. Williandes Jacob Jöranson som een byman 
och där sin dehl hafwa, då leutenanten öfwergaf, och lensman med grannarnes låf antogh 
Söres 1/3, och hade lag med herr Hanss på östre sijdan af Miärtebäcken, och [fol. 265v] 
Handogh å den wästre, ehuruwäll dee hwart åhr icke där wore, men ingen klandrade den 
tijden prästens 1/3, och effterfrågat effter förlijkningen å synen, hwaruti förordat skall warit, 
dhet pastor lijkawell tijonden af 2/3 skulle niuta, men ingen kundskap där om kunnat få. 
Sammanhanget påmintes Handogarne, då Jon Bråddeson swarade, och sade sigh nu höra, 
huru der med är beskaffat, och will wara dermed nögder. Sal. pastor h. Roaldh Drake haar a:o 
1686 sig öfwer Handogarne beswärat, i deth dee 1685 honom deth betagit, och fått befall-
ningsmans Jonas Wargz monitorial till dem sig at rätta, som ingen wärkan hafft.  
 Emedan som Mierte kullfiskie fins wara a:o 1648 uti Lijttz kyrkiobook af då warande 
länsman Påhl Iwarson i Bye och 5 st. nembdemän infördt såsom annat inventarium och ägen-
dom till prästgården, och nu där hoos intygat är, at een laga syhn där öfwer hållen är 1663 
eller 1664, då medh godh sämia afftallt blef, deth 1/3 af bem:te Miärte fiske skulle höra 
prestebordet till, 1/3 till Söre och 1/3 till Handogh, deth sahl. pastor h. Hanss Klåckhåff i sin 
tijdh niuttit, men i sahl. Roaldi tijdh hafwa Handogarne prästens 1/3 sigh tillwällat, och äfwen 
för nu warande kyrckioherde h. Elia Oldberg a:o 1689 och 1691, hwar öfwer han finner sigh 
beswärat, så hade rätten fogh där uti fulkombligen definiera och döma,  men  lijkawell  nödigt  
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och säkrast pröfwat wara där medh innehålla till nästa tingh, innom hwilken tijdh i häradetz 
doomböcker kan efftersees, om ofwannämbde syn och transaction der fins. [fol. 266r]  
 
12. Fendrich Oloff Storm angaff Anders Falckz hustru Brita Sallomonsdotter förledne som-
mar sagt sigh medh änkian hustru Kerstin Oloffsdotter i Näset i godh wänskap wara, men få 
see huru deth blifwer innan åhret går uth, och Hemming hans wärdh sagt, at han må icke 
liggia på henne, och hon swarat, at en får see innan åretz ända deres wänskap. Hustru Brita 
berättar sigh intet i någon ondh meningh sagt sigh med sin werdinna i fem åhr wäll förlichts, 
men fändricken näpligen ett eller halfft åhr lärer wara med henne i så godh wänskap, som 
skiedde af dhet tillfelle, at enär något feeltes och talltes om, så bijföll fendricken altidh hustru 
Kerstin, och weeth intet annat än hwad ährligit ähr om dem säija. Hemming Siuhlson, at 
hustru Brita kommit till sigh och sagt sigh icke hafwa så godh gunst hoos sin wärdinna som 
förr, sedan fendricken kom i byen, men få see innan ett eller halfft åhr, om fendricken hafwer 
så gunst som iagh i 5 åhr hafft, nekandes sigh hördt eller sagt om påklijfwande. Fendricken, at 
hon giordt sigh ondh öfwer deth han måst näfssa hennes man som dragon war och för sin 
odygd skuldh måste ifrå compagniet. 
 Resol. Såsom hustru Brita Sallomonsdotter intet kan bewijsas om fendrich Oloff Storm 
oährligen tallt som hans ähra och honeur är förnär; altså fins hon i deth målet intet straff-
wärdig.  
 
13. Peder Ersons hustru i Siöör, Elisabet Nillsdotter, beswärade sigh öfwer sin mans swen-
tienare Anders Nillson Smitterfeltz hustru Karin Danielsdotter i så måtto, at hon wårfru-
dagztijden förledne sommar öfwerfallit sigh i sin stufwa medh hånlige ordh och kallat satans 
menniska och kåna, och enär hustru [fol. 266v] Elizabet gått utur stugan, hafwer hustru Karin 
folgt effter, och brukat som förr sin otijdige och elacka mundh. Dagen effter hafwer hustru 
Lissbeta bedit sin granne Gunnar Påhlson slijpa åth sigh een lija, och widh dhet hon dragit 
slijpsteen, haar hustru Karin kommit medh fult sinne oförmodeligen baak om henne, med 
wridande mundh och elacka ordh, hwar af hon blef förskrächt. Kunnades intet see dhet wara 
någon menniskia, och gått der ifrån och bedit Gunnar wara wittne öfwer deth som skedde, 
hwar af hon blifwit siuuk, och dagen effter missgick hennes foster som hafft sin fulla 
skapnadt, men intet lijff hafft, som Gunnars hustru Lissbeta Månsdotter kan bewittna. Hwar 
till hustru Karin swarade, at hon kom i sin wärdinnas stugu, och frågat hustru Lissbeta huru 
beggies gåssar sig förhållit, efftersom Peder Erson bedt sigh tuchta sin gåsse, då hon swarat, 
om iag säger något så rächnas deth för osanningh, som du alltidh säger och beskyller migh 
före, och fått till swaar, sig deth intet giordt, och håller henne för een sathans menniska, till 
des hon eller någon annan dhet bewijsar, härflytande mäst där af, at hon höltz före hafwa farit 
sqwaller emellan Gunnar och dem, dhet hon eij giordt, och gått der medh i sin stugu, och hon 
kommit effter och frågat om hon wore sathans menniskia, och bekom till swaar, at deth blijr 
der medh till dhes du bewijser migh bracht owänskap emellan Eder och Gunnar, och berättadt 
deth Gunnar så sagt, och altså dagen effter sedt Gunnar stå och slijpa, tillijka medh hustru 
Lissbeta, och dy dijth gått honom i hennes närwaru där om fråga, deth hon giordt, och han 
swarat med leende mundh, får iag icke stå till fredz på mitt arbete, och wore bäst at I förlijk-
tes, och hustru Lissbeta [fol. 267r] sade, deth är lijka mycket, du är lijkawell den du är, och gick 
sina färde på slåtten, hwar till Peder Erson swarade och sade sigh wara neder om gården på 
slåtten, och sågh sin hustru komma gående, och begifwit sigh i höladan, och enär han dijth 
kommit, war hon illa till modz af förskräckellse, och då missgick fostret, däraff hon i sin 
swagheet måste wara till affton, då hon heemleddes. Hustru Karin nekar sig kallat hustru Liss-
beta satans kåna, och berättar sigh intet få see missgångne foster? Resp. att hon kom in och 
begynte å nyo träta på sigh, och lembnat henne fritt deth at besee, hwar till hon nekar. Gunnar 
Påhlson förhördes, och berättar sigh skulle hielpa Peder Ersons hustru slipa, och widh dhet 
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hon dragit steenen några hwarf kom hustru Karin och wille fråga sigh om något, och förr än 
hon den uthsagt, swarat sig icke willia wetta af dheres kilterie, och där medh gick Peders 
hustru bårt och icke ett ordh tallt, och hustru Karin effter, och hörde dem talla, men icke 
hwadh, efftersom han gått annan wägh till sin slått, nekandes hustru Lissbeta taga sigh till 
wittne. 
 Hustru Lissbeta Påhlsdotter, Gunnars, som hafft fem barn, berättar sigh blifwa kallat till 
Peder Erson, och betygar deth som missgått war, war eij annat än som een blodläfwer, och 
ingen lijknelse till någon skapnadh, och at hustru Lissbeta Nillsdotter då sagt sig blifwit 
hafwande pingesttijden, och detta skiedde strax effter wårfrudagen. Peder Erson berättar 
fostret hafft skapnadt och warit 10 ½ wecka gamalt, men granhustrun dett eij sedt förr än tree 
eller 4 dagar där effter, som tilstår sig eij kunna see dhet någon skapnad hafwa, och hon sagt 
sedan pingest warit der medh. Peder Erson at det i medler tijdh förwandlat sigh. 
 Erich Pedersons hustru i Moo [fol. 267v] Märit Nillsdotter, Peders hustrusyster, berättar 
sigh komma till Siöör tree dagar effter missfödzlan war skiedt, och deth besågh, som eij annat 
syntes än som een blodhslarfwa, och dee sagt deth sigh förwandlat, och blifwit hafwande för 
pingest, och intet nembdt huru huru långt förr. Peder Erson, at hustru Karin bedt om för-
låtellse, enär kyrkioherden och lensman woro där, at höra på deras tahl, och gifwit sin rätt 
effter. Resp. at hon \intet/ weeth sigh orätt giordt, och intet wijdare bedit om förlåtellse, än at 
missförståndet skulle stillas. Hanss Hanson i Palleråsen, som folgt kyrkioherden och capplan 
till Siör på sam dem emellan, berättar at all deras trätor och missförståndh blef bijlagt med 
wijte, som annoterat bleff. 
 Nembden kunde intet finna hustru Karin wara wållande till missfödslan. 
 Såsom af ransakningen intet kan finnas hustru Karin Danielsdotter warit wållande till 
hustru Lissbetta Nillsdotters missfödzell, som hon eij heller kunnat bewijsa någon skapnadh 
haft, utan som een blodhläfwer eller slarfwa warit, som aff åthskillige tillfällen hända plägar; 
altså kan nembden intet finna henne därutinnan staffwärdigh. Sedan, hwad hustru Karins o-
nyttige fellte ordh emoth hustru Lissbeta widkomer, så är intygat, at deras träta förutan miss-
födzlan, är i kyrkioherdens och fleras närwaru bijlagt med före satt wijthe, dy lembnes deth 
där hän.  
 
14. Oloff Anderson i Ottersgårdh angaff ryttaren Johan Flygare och dragon Oloff Hammar i 
Westeråsen hafwa förledne sommar för sigh upbrändt een höölada medh [fol. 268r] höet? Resp. 
at han dhet intet giordt, utan hafft eldh i bastufwan, och actoris wallpoijke tagit där elldh, och 
utanför hans lada optändt, och sin hund som legat i ladan uthkiört med een eldhbrandh, hwar 
af elldhen löös kommit, där till han eij kunde neka. Icke des mindre låfwade Flygaren och 
Hammaren opsättia åth honom een jämbngodh lada, hwar med han war nögder och dee hand-
sloges. 
 
[15.] Oloff Anderson i Ottersgårdh påminte om sin prætension emoth Oloff Jönson i Ringsta 
om een qwarn? Resp. at dee äre förlijkte derom i goda mäns närwaru, hwar till han sigh icke 
will förstå, då gamble lensman Jacob Jöranson och nembdeman Peder Erson i Siör betygade 
dem wara förlijckte, och gafs actori tillståndh at wara närmast at till sig lösa qwarnan för en 
r.d:r, deth han sade sigh willia göra, men sedan ändrat sigh och intet wille lösadt, utan låta 
Oloff Jönson den behålla, hwar medh deth och blifwer.  
 
15.[!] Quartermestaren Henrich Eliæson kärade till Tohl Olson i Bringåsen, i så måtto, at han 
begärt låf af grannarne i Bringåsen, dhet hans nyss uthskurne häst skulle där få gå i beth, 
efftersom han där ifrå kommen war, och icke fierran ifrå Lunger, där actor boor, och fått deras 
samtyckio, och Tohl med dee andre låfwat ståcka sina hästar, dhet Tohl intet giordt, hwar af är 
händt, at actoris häst är iagader förderfwat, och af Oloff Påhlson fått budh där om, och dy 
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sändt om een torssdagh effter honom, och funnit widh en myra som han och medh gyttia och 
oreenligheet war full, [fol. 268v] och dagen effter stört? Resp. att han wäll bedit sigh ståcka sin 
unga häst, och låfwadt deth göra om grannarna ståcka sina, och emedan som dee deth eij 
giorde, lät han och blifwat, och huru skulle hans fåhla på andra åhret iaga och drifwa den 
andra, men snarare Oloff Påhlsons unga stodh som war kåth. Actor, at han utan willkor låfuat 
ståcka sin, hwar till han nekar, deth dragon Bärent Wässman och Jacob Pijhl åhörde, som 
logera i Brunflodh, och icke tillstädes är. Oloff Påhlson, at han effter afftahl ståckat sina 
stodh, förutan deth unga som han eij fick fast, och at qwarteermest:ns häst och Tohls, som 
lijka gambla woro, rände effter hwar andra, och den uthskurne wrenskat och luppit som 
tillförenne effter hwar anndra, och Tohl intet ståckat sin, ehuruwell qwartermest:n sade honom 
deth låfwat göra, minnandes intet om Bärnt och Jacob deth för sigh sagt, berättandes sin 
drängh Anders Olson säija deth qwartermestarens häst war jagader, och dy sändt budh där om 
och sedan folgt hans drängh till skogz, och funnit den uthskurne allena stående, och intet 
ätande, seendes eller hörandes intet dee andre. Tohl hafwer medh sin gamble häst warit i dee 
dagar på wägabyggningen, dåch om odensdagz affton heemkommit, och om torsdagen skedde 
skadan. Tohl säger och föregifwer sigh släppa sin häst om torsdagz morgonen tillijka med 
gamble stodet i Diupswedan, som är inhängnad, hwar om Oloff säger sigh ingen kundskap 
hafwa. Actor, att sin gåsse Nills om odensdagz morgon sedt Tohls häst och stodh gå uth på 
löten, och icke i Diupswedan. Tohl, att [fol. 269r] drängen Nills sagt om torsdagz morgon sig 
dagen förr icke igenfunnit sin huusbondes häst, och icke heller då tijdh at sökian. Item, at 
Berndt sagt söndagen förr, hästen wara mycket sullen, och fruchtat honom blij godh. 
 Resol. Saken kan intet medh doom afhielpas förr än dragonerne Bernt Wessman och 
Jacob Pijhl, som skola hördt Tohl låfwadt utan willkohr ståcka sina hästar [, blifwa hörde]. 
Sedan skall och qwarteermestarens drängh Nills Anderson tillijka med Oloff Påhlsons Anders 
Oloffson wara tillstädes at förhöras.  
 
16. Oloff Kiehlson i Österåsen kärade till Bengt Olson i Söre om Jongårdzlägdan och der 
under lydande myrslätt widh Gethsjön, som i forna tijder hört till hans nu hafwande chrono-
hemman? Resp. att dhet af uhrminnes tijder lydt under sin gård Söre, som bewijses af ett 
gammallt pergamentzbreef daterat 1559, lydandes at Oloff Jösseson hafwer såldt till Peder 
Olson på Söre Jonsgårdh, belägen i Häggenåhs sochn, för 2 d. 2: – och ett böhle der under. 
Actor berättar sigh wetta, deth myhrslåtten föllier Jonsgårdh. A:o 1666 d. 2 december hafwer 
brefwet warit på tinget och wordet ehrkändt. 
 Samptel. votum. Såsom Johnsgårdh med myhrslåtten wid Gethsiön är allareda a:o 1559 
försåldt till Bengt Olsons förman Peder Olson i Söre af Oloff Jösseson; altså kan rätten icke 
mindre göra, än samma godz såsom annan uhrminnes laghäfdat ägendom conservera och 
bijbehålla under Bengt Oloffsons hemman i Söre i förmåga och krafft aff Sweriges lagh 1 cap. 
Jordabalcken L.L. och Kongl. Maij:ts jordeplacat anno 1677. [fol. 269v]  
 
17. Österåhsmännen i Häggenåhs sochn hafwa stembdt comministrum herr Peder Klåckhåf 
för Illåsen och för Långkiählen, och uti Kiählen är Erich Pederson i Korstadh och Nills 
Larson i Brewågh interesserade och actores tillijka med swaranderne tillstädes. Och såsom 
Österåsen består af 4 skatte- och 9 chronegårdar, och chronegårderne wäntadt effter rege-
mentzauditeuren Peder Hiort, deres saak och förmente rätt at agera och utföra, och effter 
honom töfwadt alla tree tingzdagarne, och han icke kommen, och dee altså icke understå sigh 
saken föredraga, och skattebönderne kunna sig i deth måhlet intet separera och skillia ifrå 
chronobönderne, hwar emoth h. Peder protesterade, beklagandes auditeurens uteblifwande så 
å detta som näst förrige tingh, då han med dee andra alla tingstijmor opwachtadt. 
 Resolutio. Medelst auditeurens uteblifwande måste saken beroo till nästa tingh, då han 
ofehlbart måtte sig infinna at drijfwa actionen.  
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18. Lars Sallomonssons effterlefwerskas hustru Angnäs Jonsdåtters nu warande man Jacob 
Jöranson itererade dhes fodran af 11 dahl. s.m:t hoos Stehn Oloffson i Reen effter Salo-
monssons book, hwilcka Stehn sade sig betallt, och kunde icke fulleligen bewijsadt, och actor 
beropade sigh på den dödes book. Effter giordh påminnelse och något samtahl förlijchtes dee 
sålledes, at Steen skall gifwa i ett för allt till Lars Sallomonsons arfwe 5 dahl. s.m:t och där 
medh skall den prætensionen wara ophäfwen och dödat, hwar opå Stehn räckte hustru Angnäs 
Jonsdåtter sin handh, hwilcka strax lefwerertes. [fol. 270r]  
 
19. Fem st:n bönder i Österåsen och Häggenås sochn, och 8 st:n dito i Lijtth, tilltaltes för deth 
dee intet fördt hållhöö till Frössön effter förordningen pro a:o 1688 à 1/4 gillingh, och dy är 
13 ℔ [pund] höö tagit aff Oloff Oloffsons gårdh i Söre (som Jacob Jöranson brukade) till 
understödh åth lensman på Frössön etz? Respondebant, at der medh drögdes till sidsta föret, 
och enär strängh ordres kom, kunde intet höö dijth bringas, derföre hafwa dee sändt penningar 
medh sahl. Peder Påhlson i Österåsen à 16 öre s.m:t. som igenkom, och sade at lensman med 
stoor möda kunde öfwertallas at taga penningar för höet, men intet quittens bekom, utan alla 
blefwe i längden uthstrukne, och sedan haar ingen där på klandrat för än nu. 
 Resol. Wederböranderne måste forderl. skaffa sigh af lensman Alexander Pållach attest, 
deth Peder Påhlson haar betallt höö för 13 st. bönder à 1/4 gillingh à 16 öre s.m:t.  
 
20. Oloff Pederson i Höllie insinuerade i rätten sitt giorde testamentz skrifft med sin hustru 
Lissbeta Jonsdotter sine dato, som lyder at han gifwit henne i fästningegåfwa 9 r.d:r specie. 
Noch effter sin dödh 20 r.d:r, 2 st. koor, 4 st. fåhr, 4 st. getter, 4 tunnor korn etz., effter dee 
barnlöös äre, utan klander, och hust. Lissbeta testamenterat sin man Oloff Pederson et tun-
landh jordh i Hölliegården at niuta effter hennes dödh, sedan gånge bemelte tunlandh hennes 
arfwingar till bytes igen, warandes detta giordt utj gode mäns närwaru, och nu opbiudes andra 
gången.  
 
21. Anders Erichson opbödh förste gången sin swärmoders Kerstin Engebrechtsdotters hem-
man i Ringsta och [fol. 270v] Wästeråsen om 2 ½ tunlandh som hon honom medelst sythningh 
opdragit, oklandrat för alla hennes arfwingar etz. giordt och gifwit i Lijth d. 9 nov. 1691.  
 
22. Hindrich Biörson opbödh första gången 1/4 part i hemmanet Fiähle som han köpt och 
inbördat af dragon Swen Oloffson Elleka, och han å sin hustrus wengnar den försåldt för 21 
dal. s:rm:t, som hans quittens d. 11 feb. 1691 i Fiähle daterat utwijser.  
 
23. I lijka måtto opbödh Hendrich Biörson förste gången Peder Gelo[ff]sons i Döwijken och 
Låchne sochn 1/4 i bem:te Fiählehemman, som är hans rätta odell, och han deth såldt för 22 
d:r 16 öre s.m:t och derpå gifwit quittens d. 16 november 1687, hafwandes Hinrich 1/2 hem-
mannet \förr/ inlöst och betallt.  
 
24. Lars Påhlson i Bye insinuerade sine syskons och bördemäns gifne köpeskrifft, dat. Bye 
den 6 februarij 1686 på hemmannen Bye och Hökbeck, i Lijtt sochn belägen, bestående 
beggie af 6 tunlandh utsäde, som sålledes inbördat, nembl. Iwar Påhlson i Bye bekommit för 
sin anpart 16 d:r s.m:t. Jon Oloffson för sin hustrus anpart 8 d:r s.m:t. Erich Påhlson 15 d:r 
s.m:t. Per Påhlson 12 d:r s.m:t. Peer Simonson i Stugun för sin hustrus anpart 8 d:r s.m:t. 
Gunnar Påhlson i Siöre för sin hustrus dehl 8 d:r s.m:t. Oloff och Helliesöner i Kläppe hafwa 
bytt jordh i jordh med Lars Påhlson, effter Lars Påhlsons hustru, som är deres halfsyster, och 
henne ärfftelligen tillfallit är effter deres sahl. moder i dee twenne Östergårdarne i bemelte 
Kläppe à 4 d:r s.m:t och dem gifwit hwardera 4 d:r s.m:t, belöper så på hwarderas anpart 8 d:r 
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s.m:t, hwilcka samptel. syskonen bekänna [fol. 271r] sigh richtigt i contant bekommit hafwa, uti 
hwilcket anseende Lars Påhlson första gången bem:te hemman läth opbiuda.  
 
25. Jöns Månsons hemman i Söre af [3] tunl:d, köpt aff Kongl. Maij:tt och chronan och 
underlagt maiors bostelle ib:m opbödz tredie gången, nästom frändom till återlösn.  
 
26. Peder Larson i Tonäs lagstembd för skälsordh och icke comparerat, dy effter 33 cap. 
Tingmåhlabalcken saker till tree m:k. 
 
27. Om förmedlade hemman. 
 Söre. Jacob Jöransons 2:ne hemman à 5 tunl. uti ett rökemantahl är maiors bostelle och 
1689 ett hemman ib:m underlagt. 
 Brynie. Hanss Nilsons 2:ne hemman om 3 ⅚ tunlandh är rusthåldh och swag åkerjordh 
och widlyfftiga och elacka ängiar, och betyges eij kunna wijdare excoleras. 
 
 
 
 
Ting 22, 23 och 24 februari 1692  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 430v – 444v, RA.  
 
Anno 1692 d 22, 23 och 24 februarij höltz laga tingh med allmogen aff Lijttz tingelagh, 
närwarande befallningzman Jacob Graan och desse såtho i nämbden.  
 Peder Erson i Siöör  Erich Pederson i Korstadh 
 Oluf Jönson i Ringstadh   Arfwed Erson i Brewågh 
 Oluf Anderson i Kallstadh   Erich Pederson i Moo 
 Sallomon Peerson i Nygårdh  Siuhl Peerson i Boda 
 Erich Oluffson i Swedie  Oluf Påhlson i Klöstadh 
 Peder Pederson i Tonäs  Peer Oluffson i Backegårdh  
 
1. Dato aflade Peder Olufson i Backegård sin nembdemans edh.  
 
2. Kongl. Maij:ttz placater, som förr specificerade äre, uplästes.  
 
3. Maioren Carl Gustaf de Charlier läth skrifftelligen angifwa, hurusom Hahlasiö afradz-
landh är honom på capitens fördehls löhn anslagit och indelt, och ifrå 1687 inclusive, rester 
åhrligen 16 öre s.m:t för Jon Blanckz ödeshemman, och efftersom alla Österåhs gran-narne 
äro där i interesserade, och afradzskogen oskiptadt, förmenar han dem böra afradz-pen-
ningarne för ödeshemmannet betalla, och till des friheetzåhren för nu där warande åbo 
expirera? Hwartill swarades, att skogen wäll till wåner odelt är, och somblige brukadt giller 
effter diur, och sombl. heman intet warandes tillfelle och lägenheet äfwen och för dee andra, 
icke heller hafwer Jon Blankz hemman [fol. 431r] nånsin diurwåner hafft, och ingen des â part 
sloar i affradzlandet under ödesåhren slagit och bärgat, men närwarande resolverade sigh icke 
willia inlåtha sigh i någon action därom, fast dee ingen nytta däraf hafft, utan låfwade för 
1687, 1688, 1689 och 1690 effter proportion af fiorton st. interessenter om 16 öre s.m:t åhrl. 
och belöper åhrl. på hwar 1 1/7 öre, nembl. Erich Olufson, Erich Swenson, Henrich Nillson, 
Jon Erson, Jöns Olufson, Peder Olufson, Bengt Oluffson, Jöran Hemmingson, och dee 
frånwarandhe Gissle Hemmingson, Oluff Persons änkia, Peder Påhlsons änkia, Jöns Ander-
son, Peder Steenson i Grötom och Märit änkia i Huse, ståndhe fritt at ingå sådan composition, 
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eller träda å nästkommande laga tingh till action därom. Sidst, att Oluff Kielson, som hem-
mannet uptagit och afradzlandz slåtten 1691 bärgadt, måste swara till 1691 åhrs afradz-
penningar 16 öre s.m:t och sedhan framgeent.  
 
4. Erich Pederson i Moo lagstembdt Hanss Erson och Oluff Pederson på Åhsen, för deth dee 
sigh inträngt och bårttagit hans kullfiskie uti Östersiön, och swaranderne reest till Nårie, då 
Oluf Jönson i Ringstadh ifrån rätten opstegh och sade sigh wara af Oluf Pederson bedin at 
framstijga och berätta dhet Peder Erson i Siöör weth tala därom, då han och sade bemelte 
fiskie höra Siör och icke Moo till, som gamble breef skola uthwijsa, och Mo man föregaff sig 
dhet af ållder innehafft och niuttit, men Siör, att dee hafft låf där till, och will tillängna sigh till 
ägendom. Och så wida swarandherne, som [fol. 431v] lagstembde äre, äro bårtreste, och ingen 
laga fullmechtig, hwarken medh fullmacht eller wittnen hafwa, kan saken intet antagas, och 
Hanss Erson och Oluff Pederson saker till hwar sina tree mark för olydno och stemningz för-
sittiandhe effter 33 cap. Tingmåhlabalcken.  
 
5. På Jacob Jöransons inlagde beswär emoth lensman Nillss Carllson, och wärderingz-
männen Peder Erson i Siöör, Oluf Jönson i Ringstad och Hanss Hanson i Palleråsen, under an-
befalte execution effter laga dom, för dhet han efftersatt uti sin skyldigheet med byggnad och 
bruuk på cronohemmannet i Sööre som han på friheet optagit, hafwa dee sigh förklarat som 
föllier. Nembl.  
 1. Att lensman medh wåldh skall af hans drängiar tagit nyckellen till hööboden i crono-
gården Söre, och låtit föra höet till Fröössön, föregifwer länsman sig intet nyckellen med 
wåldh tagit, utan sagt för dränghen, som een osedhwanlig wägh dijth kört, at taga höet, at det 
war förbudit, för sidsta årethz rest han war länsman på hållhö, och bedit drängen läsa igen 
ladun, och lembna nyckellen till tolfman Erich Person i Kårstadh, dhet han giorde, och dhet 
allt effter befallningsmans ordre, at hållhöet skulle föras till Frössöön och herr gouverneurens 
exellentz ankombst, som och skedde. Corporal Johan Olufson Storm, som af Jacob Jöranson 
war uthskickadt effter höö, berättar sigh tillijka medh dragon Larss Erson Färill, köra ifrå 
älfwen 1690 in aprili opföre åkeren till [fol. 432r] Klåckargården at afhempta höet med twå 
hästar at förat till Bye i Wästeråsen, efftersom ordinarie wägen war elack, och Larss gått till 
länsmansgården och råkadt länsman, och folgdez till Klåckargårdhen, då Larss sadhe, att wij 
få intet höö, och at det war förbudit, dhet lensman och sade, och leste igen ladan och sade, att 
nyckellen skulle sättias hoos tålfman i i Korstadh, och dee bäggie folgtz åth bårt, wettandes 
intet hwem som hade nyckellen, eij heller kan draga sigh till minnes, hwad Larss widh 
återkombsten berättadt. Tålfman säger sigh intet minnas, hwilken sigh lefwererade nyckellen, 
antingen lensman eller Larss, icke heller om dee folgdes dijth, men enär höet uthtogz, warit 
tillstädes, och dhet uthwägit, som war till 13 ℔ [skålpund]och lades i twå små skrinder, 
efftersom jorden war då bahr. Jacob Jöranson upwijste länsmans zedell af den 5 april 1690, at 
befalt war, dhet höö skulle föras till Frössöön för 1688, och dy hans höö sequestrerat, dhet han 
måtte införa, föregifwandes hööet wara för förbudit? Resp. att befallningzman dhet giordt, 
och at intet höö bör af bohle föras. Jacob Jöranson föregif:r sig af befallningzman fått låf där 
till, och skickadhe effter höet förr än zedellen ankom, hwar till befallningzman nekade, och 
sedan aff allt medh dem som resterade med hållhöet dhet at clarera, som dee då strax een man 
skickadt till Frössöhn. Nillss Carllson opwijste befallningzmans Jacob Graans breef af den 5 
april 1690 [fol. 432v] om resten på hållhöet, och att Jacob Jöransons höö i Söre skulle tagas 
därtill, som af bohle intet af honom föras skulle. Larss Ferill, som är Jacobs mågh, berättar, 
länssman komma till gården och säija höet wara förbudit, och där medh lest igen döran och 
tagit nyckellen, och sagt dhen skulle lefwereras till tålfman och folgdz till herr maiorens, där 
mötet war, och han intet längre kunde gå, wettandes intet meera däraff. Tålfman Erich Person 
säger, nyckellen samma gångh hoos sigh blifwa insatt.  



 28  

 

 2. Att han uthpantat midsommars termin för dragon Elias Köhn, oachtat han näst förr, 
lefwereradt camperingzkåsten? Länsman föregifwer sigh dhet giordt effter befallningzmans 
Jacob Graans breef af den 6 juni 1690 af sequestrerade ägendomen, som och lyder at dhen 
skall uthexequeras. Häradzhöfdingens af den 5 julij 1690 lyder, att eij obilligt synes dhet 
Köhn till S:t Johannis återstående ränta bör niuta af löösören, där han den icke på tilstundande 
liqudiationsmöthe får, medh mehra till befalningzmans heemkombst, och där till uthtagit ett 
sängebålster, och effter h. maiorens Charliers attest af den 10 augustj 1690 betalt till dragon 
Elias von Köhn 1690 åhrs midsommars termin med 3 d:r 24 öre k:rm:t. hwar emoth Jacob 
Jöransson protesterar, så wida han till Köhn näst tillförenne lefwereradt camperingzkåsten, 
som han eij niutit till godha. Bartholomej äfwen så effter herr maiorens attest den 24 [fol. 433r] 
septembris 1690. Item Thomæ medh 3 ¾ d:r effter quittens den 12 januarij 1691, och 
öfwerräntan 20 öre 22 p:g:r näst för juhl 1691, af Jacob Jöranson för någre pertzedler bekom-
mit 9 dahl. s.m:t, hwar af han sigh giordt betallt. Februarij heller Kindersmess termin hafwer 
Jacob Jöranson till Köhn lefwereradt, nembl. 3 ¾ d:r, effter maiorens attest den 9 april 1690. 
Förklaringen lyder, at underofficeraren Jonas Bäckman war där enär dee dijth kommo, och 
gick där af och ann, och hwarken bedit honom gå dijt heller dädan. Jacob Jöranson föregifwer, 
honom gått medh dee andra, men intet ondt sigh tillfogadt. 
 Aff sequestrerade ägendomen, föregifwer Nillss Carllson tagit, med Jacob Jöransons 
minne, en järnstöör till läns, dhet han säger sigh icke minnas, eij heller hade nödigt af sigh, 
där till låf begära. Nämbdeman Oluf Jönson i Ringstad betyger, honom begära jernstören till 
läns, som sedhan är kommen effter wärdiet till rächningh. 
 3. Sölfret bekänner Nillss Carllson medh sig hemfördt till at förwara, dhet Jacob Jöranson 
säger sigh förtruttit, och intet där igenom något förloradt, och dy åtallar deth intet mehra. Men 
sängbolstret åtallas, som Nills Carllsson säger sig intet bruka låtit, och der af intet illa farit. 
 4. Nills Carllson nekar sigh uthwärkat befallningh at afhempta dhen arresterade ägen-
domen och förat till lensmansgården. Men actor, at han dhet för sig sagt, och dy fått en zedell 
af befallningzman den 28 nov. 1690, att den skulle stå till widare ordre. 
 5. Att han folgdt wärderingzmannen dijth at uthtaga [fol. 433v] insatte pertzedler, efftersom 
dee intet wille dhes utan dijth reesa, dhet dee nu tillstå, hwar emoth Jacob Jöranson intet 
meera hafwer at säija, än han måtte betalla länsman för sitt omak? Resp. att han tillförenne 
nogh omak hafft för hans skuldh. Samptelige uthtagit till sin löön 4 d:r 4 öre silf:rm:ts wärde 
och Peder i Siör tagit een kåpparkittel för twå dal. s:rm:t och skulle lefwerera tilbaka 16 öre 
s.m:t. Resp. att han intet begärt, utan påmint, at Jacob hade een kittel, Oluf Larsson i Byhn 
tillhörigh, den han tagit för hafd omaak på husesynen, som aff tingzrätten war ogilladt, dy 
baar Jacob kittellen sielf uth, och lade den i länsmans släda, och så wida Oluf Larson intet 
kändes medh kittellen, och sade sin wara ny, och dy den icke wellat emothtaga, och därföre 
står den ännu i Siör. Jacob Jöranson nekar intet sig kittellen i några åhr brukadt, och hållit 
före, at Oluf bör eij mera hafwa tilbaka än 16 öre s:rm:t, hwilka Peder låtwadt Oluff betalla, 
men han eij wellat. Jacob Jöranson, at Peder togh kittellen för sitt omak, och skulle lefwerera 
16 öre.  2) Att Hanss i Palleråhsen fått een sågh klagar Jacob intet på, eij heller på stekpannan 
till Oluff Jönson i Ringstad, men at lensman så mycket tagit rådde han intet före, efftersom alt 
war wärderat, och enär han begärt hufwudbålstret därtill nekat, och bedit honom taga 
liusterjernet och matspan. Wärderingzmän betyga, länsman fråga Jacob Jöransson, om han 
wille unna sigh något för hafde omak, och om han intet wille, måtte så wara, [fol. 434r] då 
updrogz honom span och jernet, en gamal rasp och et par lädertömor för 1689 åhrs sochn-
skrifware tull för Sööre, och lijkawäl sompt wärderat för halfft och sompt för 1/3 wärde. 
Resp. at han rächnadt effter sitt inköp, och intet kunde högre wärderas, än dhet kunde sällias 
före, och at tiugu dal. s.m:tz wärde är ännu oförytradt, och önska at dhet kunde sälias för dhet 
prijset. Actor, att dee wärderat tähnet à 3 och 2 m:k markan? Resp. att dhet war gamalt tähn, 
och är försåldt för högre prijss. 
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 6. Om fyra st:n koors uthpantande uthan laga doom till kyrkians betallningh, swaras at 
han medh h. kyrkioherden giorde afftahl, at fyra st. koor skulle reserveras till kyrkians præten-
tions förnöijande, och till deras framföda gaf pastor Jacob Jöranson twå lass halm, dhem han 
bekänner sigh bekommit, och där kyrkian dem winna skulle, skulle Jacob Jöranson dem lijka-
well dhet åhret utan lega få behålla, hwar till han intet kunde neka. Hwar widh är at observera, 
dhet ägendomen des utan, till cronogårdens nöije, effter laga domb, tillrächte. 
 Om Lijttz kyrkias fodran af Jacob Jöranson företogz, och befans af des kyrkiorächningh, 
at Jacob Jöranson och Lars Påhlson i Bye warit kyrkiowärdar 1667, och bäggie för dhet åhret 
blefne skyldige 48 d:r 12 öre s.m:t, test: [bevittnas] herr Hans Olson Drake d. 28 nov. 1667. 
A:o 1668 hafwa och bemelte Jacob och Larss warit kyrkwärdar, och dhet åhret blifwit skyl-
dige 49: 7: – , test: h. Hanss Drake d. 30 [fol. 434v] novemb. 1668, och begge åhrens ballancer 
transporterade till 1669 åhrs, då Jacob Jöranson allena war kyrckwärdh, och blifwit skyldigh 
in alles på förra åhrens balancer 18 dal. 19 ½ öre, effter herr Eliæ Oldbergz den 30 nov. 1690 
effter opfördhe specification, nembl. länssman Jacob Jöransson för tree tunnor 8 kannor korn 
af 1668 åhrs tertial effter Larss Påhlsons 7 d:r 2 öre. Item länssman för Mårtens arfwa i Boda 
6 d:r 5 öre. Erich Oloffson i Handogh 2 d:r 8 öre. Larss Påhlson i Bye 6 ½ öre. Jacob Jöranson 
på 1669 åhrs tertial 2: 30 öre s.m:t. 1670 hafwer och Jacob Jöranson warit allena kyrckio-
wärdh och resten blifwit 63 d:r 20 öre s.m:t. Nembl. i kyrckblåcket 4: 20 ½ öre. Jacob Jöran-
son för tertialen 40 d:r 18 ½ öre. För 1669 åhrs rest swara antechnadhe. A:o 1671 war Jacob 
Jöranson och Siuhl Nillson i Näset kyrckiowärdar, och i dhes rächning ballanceras för 63: 20 
öre, och blifwit skyldige 20: 17 ½ öre, bestående uti 1669 åhrs ballance aff 7 d:r 2 öre, af 6 d:r 
5 öre, af 2 d:r 8 öre och af 2 d:r 30 öre. Item 1672 åhrs Hede hielp 1 d:r 16 öre. Uthi 1672 åhrs 
specificeres Jacob Jöranson wara skyldigh på 1671 åhrs sluth 18 d:r 25 ½ öre, men i 1674 
åhrs räkningh afföres effter præpositi befalning där på 7 d:r 2 öre som Larss Påhlson honom 
påfördt, och han må honom sielf därföre sökia, och altså Jacob Jöranson pro resto 11 d:r 23 ½ 
öre s.m:t. Hwilka specifice till 1677 inclusive honom påförde äre at restera, och 1677 åhrs 
balance in alles blifwit 103 d:r 11 ⅓ öre, och sedhan fins Jacob Jöranson ingen lefuerantze 
giordt, och altså fodrar pastor loci herr Elias Oldberg af Jacob Jöranson resten som [fol. 435r] är 
11 d:r 23 ½ öre s.m:t. Hwar emoth inwändes, at han betallt till conterfeijaren [porträtt-
målaren] m:r Petter Bergh 11 d:r s.m:t eller 33 dahl. kopp:rm:t, som honom resterat på sitt 
arbete effter sahl. pastoris herr Hans Klåckhofs och Jacob Jöransons obligation d. 17 martij 
1672, effter m:r Petters quittens på 11 d:r undfångne af Jacob Jöranson effter reuersen sine 
dato. Där emoth upwijstes kyrckboken och rächningh för a:o 1672, huar uti fins af dhet åhretz 
tertial wara bemelte 11 d:r s.m:t till conterfeijaren betallt, dhem Larss Påhlson berättar Jacob 
Jöranson af kyrkians medell tagit at lefwerera, och han nu will sigh tillängne, hwar till Jacob 
Jöranson nekar, och föregifwer sigh bemelte 11 d:r af egna medell betalt, och där till icke dhet 
ringaste kyrckiones medell niuttit. Larss Påhlson tillfrågadhes om han kan bewijsa med 
wittnen, åhr och dagh, heller medh sin kladda, at han dhem af kyrkiones medell emothtagit. 
Resp. att dhet är nu så längie sedan, och kommit utur minne, men dåch å alla probstetingh 
sedan omtallt, och eij längre kommit, påståendes Jacob Jöranson sig där till ingen penningh af 
kyrkians medell bekommit. 
 Saken considererades eenhälleligen till fölliandhe doom. 
 Hwadh widkommer, at länsman Nillss Carllson är af för detta länsman Jacob Jöranson 
angifwen för dhet han medh wåldh skall hafwa tagit höbodh nyckellen af hans folck och 
uthskickadhe ifrån Bye, uti Wästeråsen till optagne på friheet cronogårdh i Söre, som höet 
därifrån afhempta skulle; så befinnes Nillss Carllson hafft ordre, at Jacob Jöransons där qwar-
hafwande höö skulle tagas och föras [fol. 435v] till Frössöhn för resterande hållhö, som befall-
ningzmans welbetrodd Jacob Graans breef af den 5 april 1690 utwijser, uti hwilket anseende 
Nillss Carllson tagit hööbodznyckelen till sigh och lembnadt hoos nembdeman Erich Peder-
son i Korstad, som den i förwahr hafft, till dhes höet af honom uthwägdes och fördes till 
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Frössöön. Hwarföre finner häradzrätten Nillss Carllson intet där uti straffwärdigh, och kan eij 
wetta Jacob Jöranson derutinnan wara för nähr skedt medh mindre och förr än han bewijsar, 
lensman på Frössöön Alexander Pållach för sina åhr, des utan hållhöet af tingelaget hafwa be-
kommit, och widare kan där till denne gången intet göras. 
 Sedhan betreffande länsmans Nillss Carllsons, af sequestrerade ägendom tagne midsom-
mars termin a:o 1690 för dragon Elias von Köhn, som räntan af Jacob Jöransons optagne 
hemman i Söre borde niuta, iemwell sedhan för hela åhret medh öfwerräntan, så hafwer han 
deth effter befallningsmans breeff och ordres af den 6 juni 1690 giordt, och således där uti 
oskylldig är. Men där Elias von Köhn dhes utan bekommit camperingzkåsten, och icke be-
rächnadt, kan han sig icke undraga dhen skähligen betalla. Och såsom Jacob Jöranson är på 
tinget 1690 d. 6 decembris frijkalladt för 1690 åhrs utlagor af Söre hemmannet, så föllier där 
af, at han bör niuta och få tilbaka af sequestrerade ägendomen så mycket han på 1690 åhrs 
uthgångne uthlagor hafwer betallt. 
 3. Hwadh sölfret anbelangar, som widh ägendomens sequestrerande emottogz, och dädan 
till länsmansgården [fol. 436r] brachtes, och Jacob Jöransson sielf bekänner sig däraf ingen 
skadha tagit, utan des fyldnadh niuttit, så faller den klagemåhlen aff sig sielff, iempte dhet at 
hans ägendom blifwit till Kongl. Maij:ts och cronones säkerheet satt, och innom tree låås 
förwaradt. 
 4. Att Nills Carllson hafwer i lijka måtto till sigh tagit ett sängebolster, som fuller eij 
bordt skee, och kunnat blifwa liggiande medh andra pertzedler. Men såsom dhet widh laga 
wärderingen icke fans där igenom wara skadat och förnött, och sedhan medh Jacobs nöije, af 
herr kyrkioherden wyrdige herr Elia Oldberg inlöst wordet, så kan dhet intet med skähl widare 
åtallas. 
 5. Att länsman Nills Carllson hafwer folgt förordnade nämbdemän, enär dee skulle 
wärdera hans qwarsatte ägendom, emoth ordre, och derföre fått sin betallningh, är een saak 
som är pröfwadt skähligh, helst och emedan som dee eij wellat sigh där medh befatta, medh 
mindre han som ägendomen insatt och förseglat, tillstädes wore, och där hoos är intygadt, att 
han för sitt hafde omaak een och annan gångh icke meera fått än Jacob Jöranson effterlåtit, 
hwar wid dhet blifwer tillijka medh dhet wärderingsmännen niuttit. Dåck stånde Oluff Larson 
fritt sökia Jacob Jöranson om af sigh uttagne kopparkittell för hålldne husesynen. 
 6. Hwadh sielfwa wärderingen, som Jacob Jöranson påtallat och hållit för ringa, widkom-
mer, så äre samme pertzedler honom icke betagne, utan han dee bästa för högre prijss sielff 
försåldt, och des medelst honom på höstetinget [fol. 436v] 1691 tilbudne ny wärderingh weder-
sakadt, och dee ringare och osålde, nu aff rättens medell å nyo wärderadhe och befundne wara 
af ringare wärdhe. 
 Att Nillss Carllson olagligen utpantadt till Lijttz kyrkia fyra stycken koor, fins intet bestå 
af någhon sanningh, emedhan som Jacob Jöranson med kyrkioherden herr Eliæ Oldberg af-
tallat, at 4 stycken koor skulle för kyrkians prætension och fodran effter kyrkiobokens inne-
håldh, wara till försäkran i behåldh till laga utslagh, efftersom till Kongl. Maij:ts och cronones 
rättigheet des utan, då fans nöije, som ransakningen bredare uthwijsar, hwar medh Jacob 
Jöranson bordt innehålla, och eenom[?] uthi sitt ämbete icke otillbörligen angripa, hwilcket 
lensman ståndhe fritt medh honom lagligen uthföra. 
 Sidst hwadh Jacob Jöransons påförde skuldh till Lijttz kyrkia effter des kyrkiorächningh 
aff 11 d:r 23 ⅓ öre s.m:t anbelangar, så bewijsar han sigh hafwa betallt till conterfeijaren m:r 
Peder Erson Bärgh 11 dal. s.m:t, som kyrkian honom för giort arbete effter sahl. kyrckio-
herdens herr Hans Klåckhåfs och Jacob Jöransons obligation och revers af den 17 martij 1692 
warit skyldig, och där medh inlöst kyrkians där på utgifne revers underquitterat af conter-
feijaren; altså finner rätten Jacob Jöranson intet meera wara skyldigh till kyrkian än 23 öre 12 
p:g:r s.m:t. Och Larss Påhlson i Bye, som uti sin kyrkiorächningh pro anno 1672 bem:te 11 
dal. till conterfeijaren niutit, och intet hwarken medh skähl eller wittnen kan öfwerbewijsa 
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Jacob [fol. 437r] Jöranson af kyrkiones medel dhem bekommit at lefwerera, dömes samma 
ellofwa dahl. s.m:t till kyrckian at betalla.  
 
6. Regementzauditeuren Peer Hiort på chronohemmanens wengnar i Österåsen uti Häggenås 
sochn, tillijka medh där undher sorterande skattehemman, föredrogh hurusom sahl. pastor h. 
Hans Klåckhåf för een tijdh sedhan af Österås åboerne medh sämja fått Illås fäbostelle, och 
där under lydande ägor och sloar, som dåch af uhrminnes tijder hördt till Österåsen, och enär 
afradzlandhen a:o 1666 af därtill förordnade commission skattlades, hafwer sahl. pastor 
Klåckhåf, dhem owitterligit, uthwärkadt der på affradzbreff, oachtadt at dhet är belägit i deras 
skatteskogh, begärandes altså at deras uhrminnes ägor må kunna komma till rätta bohlbyen 
igen? Hwar till comminister h. Peder Klåckhåf swaradhe, och exciperade sålledes, att någre 
under danske tijdhen uti Österåsen af sin sahl. fahder begärt, dhet han wille wara medh sig i 
lagh at böxla skogen wid ödesböhle Ellingznäs, deth han giorde, medelst ringa slått undher sin 
gårdh Klöstad, och altså a:o 1642 af danske fougden bemelte godz, tillijka medh siu stycken 
bönder, böxlat för sex r.d:r och skulle wara rådande där uti 1/5, som böxlebrefwet af den 26 
augusti 1642 utwijsar, och där hoos lyder, att Ellingznäs är belägiet i Österås skatteskogh, och 
tillförenne warit oböxladt. [fol. 437v]  
 En tijdh däreffter skolle hans lagzmän sagt sig där ifrån, efftersom dee tycht sigh des utan 
medh sloar wara försedde, och herr Hans altså föranlåten godzet allena af befallningzman 
Peder Erson Niure böxla, på dhet han sin förra böxell och giorde kåstnadh på wallen, icke 
skulle missgå (hwar opå intet breff fins) hwar opå sedan klandradhes, och altså anno 1653 
ingått ett samb och förlijkningh medh effterskrefne, nembl. Oloff Person, Larss Biörson, 
Märit änkia, Oloff Simonson och Carll Jonson sampt deras hemawarande participanter uthi 
Österåsen, om Ellingznäs ödesböle, som h. Hanss Klåckhof af fogden Peder Erson Niure 
böxlat, och Österåhsmännen dhet icke wäl mista kunna, och derföre öfwertallt herr Hanss, at 
han skulle i sin och sin hustrues lijfstijdh behålla fäboderne och 1/5 i slåtten, och hwad som 
under den tijden skulle förbättras niuta refusion före, som sielfwa accordet af den 20 maj 1653 
medh mera uthwijser, verificerat af troowerdige män. Sedhan opwijstes befallningzmans 
Daniel Bärtilsons och landzskrifwarens Lars Jonsons Roshemi afradzbreff på Ellingznäset, 
daterat den 15 augusti 1667, af innehåld att Österåserne på commission 1666 icke angifwit 
Ellingznäs ödesböle (utan pastor dhet nämbdt), och icke någon skatt derföre gifwit, och dy 
dhet med där om liggiande myror och staarslått effterlåtit herr Hanss under sin gårdh Klöstad 
för åhrligh afradh 16 öre s:rm:t och lijkawell icke meera än 1/5 där af [fol. 438r] sedan som 
tillförenne hafft och niuttit. Österåserne föregifwa, sigh skatta för 4/5, därom h. Peder twijflar. 
Auditeuren begärer, att cronehemmannen som medelst slåttens bårtowarandhe kommit af 
sigh, må effter 1677 åhrs jordeplacat hielpas till sin uhrminnes hafde rättigheet, och h. 
Klåckhåf begärer, at niuta sitt afradzbreff till goda, under sin sahl. faders heman, som af ringa 
slått består. Actores berätta effter gamal härmelse, at Ellingznääs, som är belägit 1/4 mijhl ifrå 
Österåsen, warit bebodt af Henrich Nillsons förmän, som där ifrån flyttiadt in i byen, hwar till 
intet bewijs fins, och icke heller hafwer den gårdhen uti Ellingznäs, mera än i proportion af 
tunlanden med grannarne. Sedhan insinuerades een hållen ransakningh öfwer Ellingznähs 
beskaffenheet effter gouverneurens h. Jacob Flemmingz resolution den 22 juni a:o 1679, den 
27 novembris a:o 1679 uti befallningzmans Jonas Flodins och nämbdens närwaru å Lijthz 
laga tingh och befunnit effter tingzattesten den 1 december a:o 1674, att ingen kan där blifwa 
boende eller där uptaga något heman till brukz, efftersom ingen sädh där kan wäxa, medelst 
där om kringh liggiandhe myror och moraas, hwartill då warande nämbd bejakadt. Samma 
Ellingznääs hafwer eij annat warit än fäboställen och slåttmyror under Österåhs by, som 
allenast är ifrån bohlbyen 1/4 mijhl och några fambnar, och af ållder tillhördt effterskrefne 
bönder i Österåsen for[?] odalsägor under dheras skattehemman, hwilka då beklagat sigh dhet 
een så långh [fol. 438v] tijdh mistatt, som är Hemming Gissleson, Carll Jonson, Brådde 
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Peerson, Anders Olufson, Oloff Nillson, Lars Biörnson, Erich Olufson och Erich Nillson 
Rehm, men a:o 1667 på landztinget, hafwer länsman Jacob Jöranson angifwit Ellingznäset 
wara ödesböhle, som nembden dåch bewittnar warit odalsägor under bohlbyen Österåsen, 
men Jacob Jöranson dhet lijkawell begärt, och fått dhet at bruka för åhrligh taxa aff 24 öre 
s.m:t, och 1670 af Kongl. commissariernes excell:tier dhet fått tillståndh at bruka, så längie 
han kunde derföre en rustningh præstera, och där opbyggia een gårdh och heman excolera, 
hwar till han finner sigh oförmögen medelst Ellingznäsetz odugligheet. Dee siu stycken 
bönder beklaga yterl:n Ellingznäsetz bårtowarandhe ifrå bohlbyen, hwar igenom tree stycken 
gårdar äre allareda öde blefne, och fleera blifwa och så öde om dhet längre bårto blifwer. Af 
ofwanbem:te tree ödegårdar, hafwer maioren Carl Gustaf de Charlier 1679 brukadt Carll 
Jonsons heman på friheet, och proportionaliter brukadt Ellingznäsetz ägor som af ålder 
tillförenne warit, efftersom Jacob Jöranson där medh sigh eij befattadt. Anhållandes Österåhs 
by i dhet måhl niutha Kongl. Maij:ttz jordeplacater 1673 och 1677 till goda, alldenstund dee 
dess utan icke kunna blifwa behåldne. 
 Hwaremoth herr Pedher exciperade sålledes, att dee intet kunna medh gamble breff 
bewijsa Ellingznäset [fol. 439r] wara immediatè tillhörigt byen, utan considererat som cronones 
enskyldt, och dee föregofwo sigh derföre åhrligen skatta uti sine hemmans räntor. Dy 
öfwersågz cronones jordebook, och befans at alla Österås byemän utgöra gambla afradz-
penningar i sina uthskylder och dhes uthan åhrligen uthgifwa 24 öre s:rm:t ny afradh som 
Jacob Jöranson uthfästatt. Afradzboken om Ellingznäset af den 14 september 1667 öfwersågz, 
och lydher att pastor herr Hans accorderat medh Österåhserne, at under Klöstadh behålla i sin 
och i sin hustrus lijfstijdh een gamal ödeslägda medh omliggiande myhrslåtter, som Österåhs-
männen eller dee som dhen brukadt icke uppenbaradt, och fast mindre böxlat, hwilcket pastor 
begärat för afradh behålla, och förwissas dhen behålla för åhrlig taxa af 16 öre s.m:t. Öster-
åserne berätta dhet sahl. pastor h. Hanss under danske tijden undangått dem böxlerättigheeter 
af Ellingznäset, och dee dhet af landzherren i Nårie igenfått, och någon tijdh dhet brukat 
allena, till des dee 1642 blifwit uthmattadt, då dee tagit honom i lag med sigh på 1/5. Men 
brefwen förkommo enär Henrichz gårdh opbran, hwar till h. Peder nekar, och föregifwer dhet 
icke kan wara sant, och där hoos sin fadher på sin 1/5 fått Illåås kiäln till fäbodar och 
lötegångh, och mycket där påkåstatt, och där dhet skulle gå honom ifrån, reserverer han sigh 
niuta wedergällningh för giordh melioration, hafwandes intet actores fleere skähl i sakena at 
producera, eij heller herr Pedher, som han kan sigh påminna.[fol. 439v]  
 Saken öfwerlades eenhälleligen till fölliande domb. Emellan regementzauditeuren wel-
bet:d Peder Hiort å cronohemmannens i Österåhs by och Häggenås sochn och skattebönderne 
där sammastädes å sine wängnar, kärande, angående en femptedehl i Ellingznäset, och der 
tillhörige fäbodar och lötegångh, Illåsen, och comministrum wällärdh herr Peder Klock-
hofuium, swarandhe, afsades häradzrättens dom å Lijttz laga tingh d. 14 februarij a:o 1692. 
 Alldenstundh Ellingznäset befins 1mo af danske fogdens Hemming Sköttes böxlebreeff af 
den 26 augusti a:o 1642, wara belägit uti Österåås skatteskogh och tillförenne oböxlat; 2do 
hafwer sahl. kyrckioherden herr Hanss Klockofuius a:o 1653 den 20 maij förent sigh medh 
siu stycken böndher i Österåsen om Ellingznäset, at han i sin och sin hustrus lijfstijdh skulle 
bruka een femptedehl uti myhrslåtten, och hwart fembte åhr slå lägderne, och des utan behålla 
fäboderne och fälöthan och sedan skulle Österåserne des femtedehl igenfå etz; 3tio befins af en 
laga ransakningh å Lijtts laga ting den 7 november 1679, at Ellingznäset af uhrminnes tijder 
hördt och lydt under Österås bydz skattehemman såsom annan odalls ägendom, som dhet och 
allenast 1/4 mijhl och några famnar ifrå byen är belägit, fast än Jacob Jöranson a:o 1667 d. 5 
februarij af då warande gouverneur högwelb:ne h. Carl Sparre på orätt berättelse såsom dhet 
warit Kongl. Maij:tt och [fol. 440r] chronan immediatè tillhörigt, ödesböhle för åhrligh afradh 
af 24 öre s.m:t bekommit, och sedan af Kongl. commissariernes excellentzier uthwärkat 
resolution a:o 1670 dhet at bebyggia och sedan rusta före, dhet han a:o 1679 afstått, och 
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Österåserne altså kommit till sin förra possession aff 4/5 och åhrligen i afradh utgifwit 
besagde 24 öre s.m:t. Och ehuruwell 1/5 af godzet är på wiss tijdh förundt sahl. kyrckioherden 
wyrdige h. Hans, och han sedan dhet under Klöstadh för 16 öre s.m:tz åhrlig afradh bracht, 
hwar opå han af befallningzman Daniel Bertelson och häradzskrifwaren Lars Jonsson 
Roshemio breff i Brunflodh bekommit af den 15 aug. 1667, så hafwer Ellingznäset, som sagt 
är, lijkawell af uhrålders tijdh hördt till bohlbyen Österåsen. Altså kan häradzrätten icke 
mindre göra, än till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz 1677 åhrs placat om skattskyldigh 
jordz dehlning (som lyder och biuder ibland annat, at alla abalienerade ägor på hwario sätt, 
böre och skolle läggias till förre bohlstad) dömma ofwannembde 1/5 uti Ellingznäset, som af 
sahl. kyrckioherden herr Hanss Klåckhåf warit brukat och häfdat, under rätta bohlbyen 
Österåsen igen, och åhrligen derföre till Kongl. Maij:tt och cronan i afradh gifwa utfästhade 
16 öre s.m:t. Sidst, hwad comministri wäll:d herr Peder Klåckhåfs giorde prætention för 
melioration på Illås bowall och des huusbyggnad, widkommer, så fins skälligt, effter Öster-
åsernes med sahl. kyrckioherden ingångne accord den 20 maj 1653, at han därföre [fol. 440v] 
effter mäthismanna ordom bör niutha wedergällning där dhet af långligh bruuk icke förr så 
mycket kastatt af sigh, att kåstnadhen kan wara ehrsatt.  
 
7. Dato öfwersågz länz- och och tålfmäns undersökningh den 23 januarij 1692, huru ellden 
monde wara löös kommen den 27 juni 1691 hoos rusthållaren af ryttare compagniet Peder 
Pederson i Norderåsen och Högen uti Häggenås sochn, och är befunnit, att den genom skors-
steen medelst någon gnista lärer ofehlbart wara kommen i något båss i fägården, förr än 
huusfolcket begifwit sigh till fäbodarne om een torssdagh, och kommande heem om 
lögerdagzmorgonen, kändes wäl något oos, och strax der effter medelst upwäxte stårmwädher 
blifwit warse elden fastnadt först i fähuset och sedan i stugubyggningen, och öfweralt i 
hastigheet, så at intet stodh at rädda och bärga, hwilket är jembfördt medh 35 cap. Bygg-
ningab:n L.L. och funnit, at ellden af wådha löös kommen war, och altså effter lagh och 
Kongl. Maij:tts nådigste förordninghar till branstodh berättigadt, och är skadhan i man- och 
ladugården, som bör i anledningh af Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordningh af nyo 
upbyggias, æstimerat för 93 d:r 16 öre s.m:t. Mistade sädh och proviantpertzedlar, tähn och 
koppar etz, är upfördt hafwa kåstadt 54 d:r 16 öre s:rm:t. Trä och bohagztygh 16 dahl. 
Klädher för Peder Peerson och swäntienaren och legodrängen medh pijgans, in alles 17: 24: 
s.m:t. Förutan angifne mistade penningar, nembl. 50 st. ducater och 50 r.d:r [fol. 441r] in specie, 
hwilcket allt effter resolution, hans exell:s generalmaiorens och gouverneurens höghgunstige 
omdöme heemställes, efftersom dhet allenast beroor på hans egit angifwandhe.  
 
8. Oloff Roaldsons saak för angifne heemgångh skulle företags, men han näst för tinget rest 
till Nårie, dy kan eij heller dhenne gången afhielpas.  
 
9. Munsterskrifwarens Wärnhåldtz hustrus Sara Wellamsdotters anhängige klagemåhl på 
sidstledne höstetingh emoth förarens Peder Nillsons hustru, Maria Pedersdotter, företogz, och 
herr maiorens Carl Gustaf de Charliers där öfwer giorde skrifftel. relation, detta dato uplästes, 
hwar uti förmähles, at hustru Sara med gråtande tårar, kommandhe ifrå kyrckian, för maiorens 
fru beklagadt, dhet hustru Maria tagit sig i både axlarne och skuttit henne nedhan om sigh, 
och dhet åthskillighe gånger tillförenne. Sedhan, att dee bäggie, söndagen effter, kallades 
tillijka medh deras män i prästegården at förhöras i majorens och pastoris närwaru, då hust. 
Maria tillstått, sigh tagit hustru Sara i båda axlarne och fördt henne neder för sigh i bäncken 
medh desse ordh, käre dåtter, Gudh gifwe I wille icke sittia i knä på eder moder, som intet 
tienar sigh, hwar till hustru Sara bejakade, och att hustru Maria första gångh hon kom här i 
kyrckian, henne fördt neder för sigh i bänncken, men hustru Maria föregifwer sigh eij minnas, 
huru tahlet [fol. 441v] war, efftersom hon een tijdh hade swagt hufwud, hwar till bägges män 
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intet neka kundhe. Hustru Maria bekänner sigh taga henne lijtet kringh om axlarne och förde 
henne nedhan om sigh, men icke i någon ondh mening och utan någon buller och förargellse. 
Hustru Sara berättar, dhet skee i stillheet utan buller, emedhan som hon intet togh emoth 
[gjorde motstånd], och läth sigh nöija. Nembdemän Pedher Erson i Siör och Erich Peerson i 
Mo, berätta sigh med flijth frågadt Påhl Larsons hustru i Klöstad, hustru Märit Pedersdotter, 
som hafwer sin bänck näst baak om underofficerarers hustrur, huru där medh tillgick, och hon 
betygadt hustru Maria taga hustru Sara sachta i armen och föra henne sachta nedhan för sigh, 
och hustru Sara togh intet emoth, utan stodh sedan stilla och läth sigh nöija. 
 Samptel. betänckiande till dombs. 
 Ändåck hustru Maria Pedersdåtter hafwer stödt och fördt hustru Sara Wällamsdotter 
nedhan om sig i begges kyrckiobänck dom. 2:de Trinitatis 1691, och så wijda dhet i stillheet 
pröfwes wara skedt, är på höga öfwerheetennes nådigste behagh des förseende applicerat och 
lämpadt till mindre penningeböter uthi Kongl. Maij:ts stadga om slagzmåhl, oliudh och 
förargellse i kyrckian a:o 1686, och altså fallen till femptijo dahl. silf:rm:t heller plichta medh 
kråppen, och stånde uppenbara kyrckioplicht.  
 
10. Lars Påhlson upbödh andre gången hemmannen Bye och Hökbäck i Lijth sochn, beggie 
af sex tunl:d, [fol. 442r] som han inbördat af sine syskon och dem per quota betallt effter köpe-
skrifftens lydellse, daterat 6 feb. 1686.  
 
11. Nillss Peerson præsenterade sin faders Peder Siuhlsons lagbudne och lagståndne syt-
ningzskrifft daterat d. 22 decembris 1688 på des hemman i Bude, som han honom effter sin 
och sin hustrus dödedagar testamenterat oqwaldt för dee andre syskonen \at niuta/, hafwandes 
Nills å tree laga tingh låtit opbiuda, och dhet sidsta skedt den 28 martij 1690 oklandradt, dy 
bewilliades doombreff der å. 
 
12. Effterskrefne kyrkionnes sexmän aflade sin edh å book, nembl. Lars Biörson i Åsmundz-
gården, Jöran Erson i Klösta, Swen Peerson i Handogh i Lijtt sochn, Håkan Påhlson i Norder-
åsen i Häggenås sochn.  
 
13. Jon Olufsons hemman i Kläppe 2 ½ tunl., som 1688, 1689 och 1690 legat öde och ingen 
räntha af sigh kastadt, är heemfallit Kongl. Maij:tt och cronan till skattwrak och crono-
hemman.  
 
14. Dato öfwersågz hålldne syhn och besichtningh d. 19 septembris 1691 af lensman och tree 
stycken nämbdemän på Kongl. Maij:ts och cronones genom tree åhrs ödesmåhl, nembl. 1688, 
1689 och 1690 hemfaldne hemman i Kläppe och Kyrkåhs sochn, som Jon Olufson åbodt, och 
består aff 2 ½ tunlandh, hwilcket Jöran Pederson på friheet antagit och befans af fölliande 
beskaffenheet, nembl. 
 Husen, så i man- som ladugården, befinnes wara så gamble och förderfwade, att dee intet 
kunna repareras [fol. 442v] medh mindre dee hafwas omkull, och medh nytt timber iblandh 
förbettras. Skårssteenarne i stugun förlorade och merndels omkullfalldne, nödhtorfftig lägen-
heet till skog och timber fins där. Hela åkeren i alla tree åhren legat i fast linne under fäfoth, 
medelmåttig wedbrandh och gerdzlefångh, och muhlbete hemma wid byhn, men intet fiskie-
watn och diurfångh. Ödesmåhlet förordsakat af misswext och fattigdom, hwartill medelmåt-
tige sloar finnas, och inga äghor, som kunnigt ähr, abalienerade, och hafwer häradzrätten 
pröfwat honom Jöran Pederson deth under tree åhrs friheet icke kunna bringa till fult bruuk, 
byggnadh och hängnad, och där om förtröstadt förr än han deth wille antaga, hwilcket effter 
1687 åhrs resolution, till hans excellens gen.maiorens och gouverneurens högwelborne h. Otto 
Vellingks omdöme heemställes.  
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15. Dato undersöchtes beskaffenheeten af Oloff Larsons hemman i Huusåhs och Lijth sochn 
som medelst 1688, 1689 och 1690 åhrs ödesmåhl blifwit skattwraak och Kongl. Maij:tt och 
cronan heemfallit, effter där öfwer hållen syhn och besichtningh af lensman och tree stycken 
nembdemän den 5 october a:o 1691, hwilcket Oluff Larson antagit at opbruka på friheet, och 
är befunnit som föllier, nembl.  
 Hwardagz- och gäststufwan medh förstugucamaren alldeles förlorade och stå intet at 
reparera heller någon nyttningh af gamble timbret, förutan rösterne, [fol. 443r] kan hafwas. 
Spijselln och skårssteen i gäststufwan aldeles nederfallen, och innanrede af bordh och 
bänckiar, murstångh och spielldh kunna brukas. Ett låfft medh underbodh fins dugligit och ett 
heembl. huus, och inga fleera huus finnas i mangården, förutan een gamall förfallen källare-
bodh. Kornladan aldeles förruttnadt, och till ingen reparation dugligh. Stall- och fähuuswäg-
giarne äre duglige, men taken icke meera än till hälfftena, tillijka medh fähusgålfwet. Ingen 
badstuga. Timberskogh fins på byägorne. Dhen ena humblegården är alldeles förfallen och 
ödelagd. Hela åkeren alla tree åhren legat orörd under fäfoth. Wedbrandh, gerdzlefångh, fiskie 
och muhlbete, tillijka medh diurfångh fins, lyda och höra till hemmannet och gården. Ödes-
måhlet intygas wara förordsakadt af misswäxt, och där af förordsakade fattigdom. Pröfwandes 
altså häradzrättn Oluff Larson dhet icke kunna som sig böör excolera och häfda under tree 
åhrs friheet, hwar om han är worden förtröstadt, hwilcket effter 1687 åhrs resolution heem-
ställes her. gouverneurens excell:s determinerande.  
 
16. Cronohemmannet i Handogh och Lijth sochn af 5 tunlandh, som Peder Jonson åbodt, och 
aff gamble leutenanten Johan Niure optagit a:o 1681 at hålla ryttare rustning före på tree åhrs 
friheet, befinnes effter där öfwer hållen syhn den 9 octobris 1691 hwarken wara opbrukadt 
heller bebygdt, och dy afstått rustningen, och sedan blifwit [fol. 443v] indelt till dragon 
quarteer, och han för fattigdom gifwit sigh till dragon och 1689 dhet alldeles lämbnadt öde, 
hwilket Swän Pederson och Johan Samsson a:o 1691 antagit at excolera på friheet, hwar 
medh är beskaffat som föllier, nembl. 
 Bäggie stugurne medh förstufwucamaren äre oduglige, och kunna intet repareras, och 
föga gangn hafwas af gamble timbret för dhes rutenheet skuldh, förutan innanrede af bordh, 
bänckar, sängiar och fönster. Dee andre husen i mangården äre till wäggiar duglige enär dee 
opwägas och nya syllor blifwa undersatte. Kornladun kan repareras och förbättres medh nytt 
timber. Fähuset är aldeles förruttnadt. Stallen är nyligen upsatt, men icke färdigh. Badstugu-
taket kan repareras. 
 Åkeren alldeles i fast lin och lägde, och dhet som af Johan Niure warit oprestadt wordet 
hwart åhr besådt, och jorden dy uthskrindat och förderfwadt. Humblegårdhen ödelagdt och 
förderfwadt, wedebrandh, gerdzlefångh, timberskogh och muhlbete fins till gården, tillijka 
medh wåhnskog och fiskie uti Lijtzelfwen till huusbehof om höst och wåår. Ordsaken till 
senare ödesmåhlet och at dhet icke blifwit opbrukadt, warit misswäxst och fattigdom, hwar 
igenom han icke warit mechtig skaffa sigh legofolck, och inga ägor äre abalienerade som 
kunnigt är. Kunnandes altså häradzrätten icke finna hemmannet kunna bringas till fult bruuk 
och häfd under tree eller fyra åhrs friheet, och oförgripelligen woro säkrare om dee nötho 4 
åhrs friheet, hwiket alt uti hans excell:s högwelb:e h. gen.maiorens och gouverneurens dispo-
sition och godtfinnande effter 1687 åhrs resolution heemställes. [fol. 444r]  
 
17. Cronehemmannet i Österåsen uti Häggenåhs sochn som Jon Blank åbodt och i sex åhr 
öde legat, af twå tunlandh, optagit af ryttaren Johan Anderson 1681, och effter hans dödh 
åther blifwit öde och obrukadt ifrå a:o 1687 inclusive, är synt och besichtigadt den 10 october 
a:o 1691, och om wåhren 1691 antagit af Oluff Kiehlson, medh förtröstan at få niutha nödige 
friheetzåhr till des uprättelse, befunnes wara af fölliandhe beskaffenheet, nembl.  
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 Hwardagzstufwan kan intet räddas, medh mindre hon rijfwes neder och uptimbras, och är 
owist om dhet gamble kan brukas till gangns, och kan eij annat skattas före än odugelligh, och 
af innanrede fins allenast dugeligit bordh och bänckiar. Gäststufwan är till wäggiarne någor-
lunda dugeligh, förutan syllorne äre förruttnadhe. Skårsstehn utfallen. Taket alldeles förfallit. 
Wisterhuset samalledes. Kornladan kan repareras och medh nytt förbättras. Stallen och fä-
huset alldeles odugel. Ingen badstugu, intet swijnehuus, intet hembl. huus. Ingen duglig foder-
bodh. Timberskogh fins nödtorfftel:n. Åkeren ligger in alles i fast lin och lägde, och sidsta 
åhren illa häfdat och utskrinnat. Wedhbrandh, gerdzlefångh och muhlbete fins, och fiskie 
långt ifrå byhn, och dy blifwer dhet sällan brukadt. Ringha slått fins där till, och skall i forna 
tijdher och långdt tillbaka wara till 28 lass ängh därifrån kombne och sållde. Gerdzlegårdarne 
till 280 famnar alldeles förfalldne. Ödesmåhlet förordsakdt af ryttarens dödellige afgångh och 
änkians medellössheet dhet at rätteligen häfda, och som nämbden pröfwar, kan Oluff Kiehlson 
dhet intet [fol. 444v] under tree åhrs friheet optaga och bringa till behörigh häfd, helst och 
emedan som där är icke allenast ringa slått, utan och fråstlänt sädes- och kornjordh, hwar 
widh han är förtröstat, som dåch effter 1687 åhrs resolution heemstelles hans excellens h. 
generalmaiorens och gouverneurens högwelborne h. Otto Vellingks ändtel. omdöme och reso-
lution. 
 
 
 
 
Ting 26, 28 och 29 november 1692  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 712r – 724r, RA.  
 
Anno 1692 den 26, 28 och 29 november höltz laga tingh medh allmogen aff Lijttz tinglagh, 
närwarande befallningzman Lorents Backman och nämbden  
 Peder Erson i Siöör  Erich Peerson i Korstad  
 Oloff Jönsson i Ringstad  Arfwed Erson i Brewågh  
 Oloff Anderson i Kallstad  Erich Peersson i Moo  
 Hanss Hansson i Palleråsen  Siuhl Peerson i Bodha  
 Erich Olufsson i Swedie   Oloff Påhlsson i Klöstad  
 Peder Pederson i Tonäs  Peer Olsson i Backen 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater.  
 
2. Effterskrefne heman äre effter ingifwen specification under herr maiorens compagnie illa 
häfdade och bebygde och dy nu förste gången ansagde medh dheras löfftesmän sin skyldig-
heet derutinnan, utan längre förhahlan [fol. 712v] fullgöra, så frampt dee willia undkomma dhet 
answaar som Kongl. Maij:ts reglemente i nåder biuder, och blifwa sin skatträttigheet för-
lustige.  
 Nembl. 
Lijtt sochn  
 Ringstadh, Iwar Larsson 2 tunland skatte. 
 Sööre, Peer Zachrieson 4 tunl. crone. 
 Skickie, Erich Olson 2 tunl. crone.  
Häggenås sochn 
 Gunngården, Knuth Olsson 3 tunlandh skatte. 
 Österåsen, Gissle Hemmingson 2 tunlandh crone. 
 Oloff Persson (Erich Simonsson) 2 ¾ tunland crone. 
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 Peder Påhls (Påhl Håkanson ) 2 tunland crone. 
 Bengt Olson (Nills Peerson) 2 tunland crone. 
 Anders Olsson 2 ½ tunl. chrone.  
Dito under h. capiten Magnus Ulfsparres compagnie  
Lijtt sochn 
 Näset, Jöns Andersson 3 tunland skatte. 
 Klösta, Jöran Erson 2 ½ tunland skatte. 
 Hökbeck, Anders Oloffson 2 ½ tunl. skatte.  
 
3. Rustmestar Axel Sidenbohm kärade till Anders Månson i Prijssgårdh för dhet han af een 
älgzraaf något skuritt sedan han den tillijka medh sina lagzmän dragon Peder Oloffson Krijs-
man i Prijsgård och Oluff Andersson i Ottersgårdh in novembri 1691 såldt och betallningh för 
henne upburit, nembl. 4 ½ d. kopp.m:t, icke heller kunnat dhen bekomma, ehuru offta han där 
effter sändt? Resp. raafwen sålldes honom för 4 ½ dahl. kopp.m:t, som då nyss ophängdt war, 
och lijten tårka tagit, tilståendes [fol. 713r] sigh skurit ett stycke där af på ett låhr, som slarfwut 
och rijfwit war, efftersom kött därpå suttit, och intet sågh wäll uth, som i behåldh och fram-
wijst är, och där till medh ett stycke på eena sijdan och liumskan som war af biörn sargat och 
illa handterat, och dhet icke förwaradt, eij heller uti någon ondh meeningh dhet giordt. Peer 
Krijssman berättar dhet wara ett stycke som framwijst är och een långh rimssa till, dhen han 
intet så noga besågh, at han kan wetta om dhet något dugde eller intet. På ena låret synes ett 
stycke wara afskuritt och litet på eena sijdan. Actor, at han budit sine lagmän dehl i sina 
afskurne stycken? Resp. at enär bällingarne deeltes, så war stycket medh, dhet dee höllo af 
intet wärde, men Krissman berättar honom få dhet swaar at han må dhet sielf behålla och 
förswara, och at bällingarne deeltes då köttet blef bytt. Anders föregifwer, dhet rustmestaren 
bedit Pehr och Oluff hudan till sigh skaffa. Resp. att som dee alla tree warit i lagh och tagit 
penningar, så skulle dee alla skaffa hudan till honom. Actor, att han hudan icke fick medan 
han hema war, utan samma dagen han war förrest, blef hon lefwereradt. Peer Krijsman berät-
tar rustmestaren först låfwa afhämpta hudan enär penningarne skulle lefwereras, som eij 
skedde, och sedan låfwades den at föras till kyrckian, dhet dee och giorde, och då war 
rustmestaren intet tillstädhes, och förr kunde hon icke sändhas, emedhan som hon war råå. 
Actor föregaff sig intet wellat hans wärsta, och dy begärt sina penningar igen och något för 
hafde omak och [fol. 713v] penningarnes bårtowarande, hwartill Anders Månson swarade, at 
han begärt uthlagde penningar och en halff tunna korn för des bårtowarandhe, och säger sigh 
budit honom 6 öre s.m:t. 
 Samptel. votum. 
 Ehuruwell Anders Månsson icke hade bordt af den försålde älgzraaf och hudan något 
skära och afhända, så är deth dåch af fast ringa och nästan intet wärde, och han dhet för sina 
lagzmän oppenbaradt, och rustmestaren Axel Sidenbohm intet meera prætenderat, än sina 
utgifne penningar och förnöijningh för des bårtowarandhe och för hafd omaak derföre. Altså 
är skälligt funnit, at Anders Månsson skall, utan drögzmåhl, restituera rustmestaren hans ut-
gifne 4 d:r 16 öre kopp.m:t och för ett åhrs interesse och hafde omak och giord kåstnadh 2 d:r 
8 öre k.m:t och behålle Anders hudan sielff.  
 
4. Befallningzman Jonas Wargh upwijste för detta munsterskrifwarens Jonas Dahns obliga-
tion, daterat Hammardahl den 25 augusti a:o 1691, hwaruti han bekänner sig wara skylldigh 
på 1681 och 1682 åhrs medell 28: 4: 9 s.m:t för h. maiorens compagnie, hwilka han obligerer 
sigh alt effter handan, som möijelligast kan, gärna contentera, beklagandhes befallningzman 
sig offta dher effter reest, och snart så mycket där påkåstadt, och lijkawell intet ernådt? Resp. 
att han sigh sålledhes obligerat och skrifwit som befallningzman begärt och dicterat, och at 
befallningzman berättat för h. maioren [fol. 714r] welb. Carl Gustaf de Charlier, sigh intet af 
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honom hafwa at fodra? Hwar till swaradhes, 1mo) att han intet låtit honom effter behag 
skrijfwa, utan effter een hans räkningh, daterat Hahlåsen den 1 october a:o 1685, hwaruti han 
på 1684 åhrs ballance 90 d:r : – : 9 p:g:r giör sig skyldig 36 d:r 4: 9 s.m:t, hwar å han till herr 
maioren d. 11 nov. 1690 assignerat 8 d:r s.m:t, warandhes altså resten 28: 4: 9 och samma 
gångh lefwereradt honom tilbaka sin gifne obligation på bemelte 90 d:r 9 p:g:r, hwilket Jonas 
Dahn tillstår; 2do) wijses med herr maiorens Charliers bref af den 24 januarij 1688, att befall-
ningzman fodrat Dahns rest, och h. maioren låfwadt willia hielpa där till. Jonas Dahn för-
mente resten härkomma af fordzlepenningarne i Hammardahl som han eij tillfyllest niuttit, 
och nu är lensman Erich Andersson dödh, och sochnskrifwaren Halfwar Mårtenson förlengst 
till Nårie förrymbder. Befallningzman sägher sigh intet där medh hafwa at beställa, utan som 
een regementzskrifware söker munsterskrif:n, hafwandes Dahn åthskillige rächningar, och uti 
ingen nembner han om fordzslepenningarne. Dahn berättar sig af Halfwar emottaga 300 d:r 
s.m:t a:o 1681 och dem lefwereradt, hwar å han inga fordzslepenningar skall bekommit. 
Befallningzman sade sigh offta påmint honom, at sökia underrättelsse derom i Hammardahl 
och han dhet lijkawähl försummadt, och må sökia wederbörandhen därom som han bäst gitter. 
[fol. 714v]  
 Enhälligt votum till fölliande doom. 
 Såsom Jonas Dahn hafwer den 25 aug. 1691 obligerat sig wara skyldigh på 1681 och 
1682 åhrs medell för welb. h. maiorens compagnie till befallningzman Jonas Wargh 28: 4: 9 
s.m:t, härfluthne af een hans underskrefne räkningh den 1 october 1685 på ballancen af 90 d:r 
9 p:g:r s.m:t och intet där på betallt; altså finner rätten skälligt, at Jonas Dahn böör och skall 
honorera och inlösa sin gifne obligation med 28: 4: 9 s.m:t, och där han kan bewijsa sigh på 
300 d:r s.m:t uti Hammardahl inga fordzlepenningar niuttit, så kan han dem hoos wederböran-
den lagligen sökia. 
 Emot denne doom hafwer Jonas Dahn i rättan tijdh under wähllåfl. lagmansrätten wädiat, 
at uthföra å första tingh eller wara apellation förlustigh.  
 
5. Bengt Olsson i Österåsen itererade sin action emoth Siuhl Pedersson i Bodha, om een 
hans gifne obligation den 11 martij 1672, at willia betalla till Bengts fader Oluff Nillson på 
Bodhe hemmannet 26 r.d:r specie. Item 7 r.d:r för ett halfft ankar [1 ankare = ca 40 liter] 
spanskt wijn, görandes tilhopa 49: 16 öre s.m:t för faderbroderen Mårten Nillsson, och där 
opå af Mårten Nillsson bekommit 5 r.d:r eller 7 d:r 16 öre och af Siuhl Pederson en tunna sill 
för 7 d:r 16 öre, twå wågar salt 1 d:r och 2 ½ lispund sill för 30 öre, som är 16: 30, warandes 
altså resten som nu fodres 32 d:r 18 öre sölf:rm:t. Hwar emoth Siuhl Peerson opwijser een 
giordh räkningh och liquidation [fol. 715r] den 20 april 1686 medh actoris fadher Oloff Nillson, 
huad han upburit uti Bodhe gården, så af Mårthen Nillsson som mågen Siuhl Person, och där 
effter blifwer Bengt Olofsson eller Oluff Nillsson skylldigh 3 ½ ort. Hwar emoth actor exci-
perer och föregifwer, at fadren i lijfstijden, sedan männen dijth warit och tallt om räkningen, 
påstått sin fodran, och intet sluth med dem skall wara giordt, fast än hans nambn och 
bomerkie tillijka medh broderens sahl. Larss Olsons, under räkningen ähre satte. Jonas Dahn, 
som då war munsterskrif:e och liquidation skrifwit och verificerat, förhördes der om, som 
berättar sig wara på ett ährende på Österåsen, och blef kallat till Oluff Nillsson af Siuhl 
Peerson, at sluta räkningh dem emellan, som och skiedde uti Oluff Nillssons, Larss Olssons 
och Siuhls närwaru, och alla påster som opförde äre opräcknades, och Oluff Nillsson bekände 
sigh dem niuttit, som och för honom sedan oplästes, och han wederkändhe, uthlåtandes sigh 
kunna medh lijfligh edh besanna, att der medh är redelligen tillgått, som han och intet kunde 
där af wetta, utan antechnade hwad pertzedlar som nämbdes och godhkändes. Siuhl Peersson 
berättar, sig åtta dagar förr säija sig willia komma till rächningz, och at han war hemma, då 
han dijth kommit, men gått bårt, och intet wille wara tillstädes? Resp. att påminnelsse där om 
giordes långt tillförenne, men den tijdhen som rächningen giordes, intet warit hemma, utan 
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fiorton dagar före [fol. 715v] reest till Ragundha. Pedher Olsson i Österåsen berättar dhet Bengt 
intet war hemma, enär Siuhl Pederson slöth räkningh medh Oluff Nillsson, utan sedhan 
heemkommit, dhet dragon Oloff Biörn, som hoos Oloff Nillsson inquarterat war, och så be-
tygar. Men Siuhl förmenar Bengdt warit till Ragundh icke 1686 utan 1687, och påstår honom 
1686, då räkningen giordes, wara hemma stadder och sig absenterat. Siuhl Peersson före-
gifwer, dhet Mårten intet länt af Oluff mera än 4 kannor wijn som i räkningen betallte äre, och 
icke heller meera aff Hanss i Brynie, som han betallt och i hans book fins, men actor säger 
effter sin faders ordh, warit ett halfft ankar. Siuhl föregifwer dragon Oloff Biörn intet wara då 
hemma och han sägher sig liggia i samma stugu som Siuhl och Dahn lågo, och hörde Oluff 
Nillsson säija till Siuhl, widh räkningens sluth, wäl är digh, om iag nu är betallt, före-
gifwandes sig gå uth och inn, och icke kan påminna sigh, hwadh Oluff till uprächnade poster 
swarat. Siuhl Peersson föregifwer mycket wara lefwereradt som Oluff Nillsson intet låtit 
upskrifwa, och der ibland een bössa för 3 ½ r.d:r och een slijpsteensåås, och om bössan skall 
Hemingh Peerson i Ringstadh, som då tiente Oluff Nillsson, wetta beskiedh. Hemmingh 
bekänner sigh för några och trettijo åhr sedhan tiena hoos Oluff Nillson, och då fick han af sin 
brodher Mårten Nillson een braff bössa på betallningh, men för hwad prijs, kan han intet [fol. 
716r] förwisso wetta, men som han kan efftertenckia, war dhet 2 ½ r.d:r eller 3 r.d:r. Item een 
slijpsteensåås. Item fördt ett halfft lass till Nårie åth sin brodher Oluff Nillson, och meera 
sägher han sigh därom intet wetta och betygha.  
 Siuhl förehöltz at han obligerat sigh betalla resten på Bode hemmannet medh 26 r.d:r 
specie? Resp. att han dhet giort effter Oloff Nillsons angifwandhe, och då war ingen räkningh 
giordh, och effter obligation äre 14 ½ r.d:r lefwere-rade, som af liquidation fins. Iembwell och 
hafwer Oloff Nillson bodt i Bodhe uti 11 åhr och i 8 åhrs tijdh hafft 1 ½ mälling åker och een 
humblegårdh och sådd så mycket erther han wille. Item huggit och brändt swediefall, och 
åhrligen bärgat till 16 lass höö, och sedan han begifwit sig till Österåsen een mällingh sådd 
åker som waradt i tree åhr, och innehafde huus intet hållit widh macht, hwar af Bengt säger 
sigh intet meera wetta än at han een tijdh satt där till huus. Bengt tillspordes, hwij han icke 
tilltallt Siuhl om räkningen, om fadren den disputerat? Resp. att räkningen giordes 
påsketijden, och han blifwit dödh samma åhr juhltijdhen, och at han tencht fadren längre 
skulle läfwa, ehuruwell han war 70 åhr gamall, och dy tilltalltes Siuhl Peersson intet där om, 
williandes intet troo Jonas Dahns verification, med mindre han edelligen den besannar, hwar 
till Dahn som förr samtychte och giorde, att han inga påster uti liquidations räkningen 
opfördht som Oluff Nillsson icke kände godh. 
 Enhälligt votum till fölliandhe doom. 
 Alldenstundh räkningh och liquidation fins wara [fol. 716v] emellan frambledne Oluff 
Nillson och hans brodher sahl. Mårten Nillsson och mågen Siuhl Peerson, uti Olufs och sonen 
Larss Oluffsons lijfstijd hållen d. 20 aprilis a:o 1686, som munsterskrifweren Jonas Dahn op-
rättat med Olufs och Larsses nambn, tillijka med Siuhl Persons och Dahns verification, och 
Bengt Olsson inga skiähl der emoth hafwer at framwijsa, utan föregifwer, sin fader sagt, 
sedhan räkningen war giordh, intet så war beskaffat, och will där iempte \intet/ Jonas Dahn 
attestatum utan edgångh ärkänna, och han nu edelligen betygadt sigh inga påster uti räkningen 
opfördt som sahl. Oluff Nillson icke kände godh, hwartill kommer at Oloff Nillson mehra än 
ett halfft åhr sedhan läfde, och hafwer kunnat, om så warit, rächningen lagligen klandra. Alt 
fördenskuldh finner rätten skiälligt, at förblifwa widh besworne liquidations räkningh, och i 
anseende där till blifwer Bengt Olsson och hans medharfwa skyldigh till Siuhl Pederson och 
hans medarfwa uti Bode hemmannet 3 ½ ort som är 1 d:r 10 öre s.m:t at betala. Hwad siu kan-
nor spanskt wijn eller ett halfft ankar widkommer, så föregifwes dhet intet meera warit än 4 
kannor, som i räkningen äro betallte, och actor sägher Mårten Nillson samma gångh aff Hanss 
Nilson i Brynie och fått 7 kannor wijn uti samma ankar, och Siuhl Person, at dhet icke meera 
warit än 4 kannor, dem han betallt och skall finnas i Hanss Nilsons räkningh. Så pröfwes 
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nödigt, at Siuhl Person skall till näste ting aff hans book bewijsa dhet eij mera warit än 4 
kannor. I widrigt fall bör han åthskillnaden betalla. [fol. 717r]  
 
6. Quartermestaren Hindrich Eliæson itererade anhängige saak emoth Tohl Olsson i Bring-
åsen om een häst som genom hans förwållande skall wara omkommen, hafwandes medh sigh 
förr påkallade wittnen, dragon Berndt Wässman och Jacob Pijhl, som berätta sigh warit 
tillstädhes enär qwarteermestaren giort afftahl med Tohl at ståcka sina hästar och Tohl begärte 
ingen wittnesedh af dhem, utan wille dhes utan deras görande wittnesbördh erkänna, hwilcket 
aggreerades. 
 Berndt Wässman berättar sigh wara hoos Tohl i Bringåsen och då kom quarteermestaren 
till honom, och sade dhet hans grannar låfwadt dhet hans uthskurne häst skulle få på deras 
skogh gå, till des han skulle blifwa frisk och godh, och begärte och få hans låff, och at han 
wille ståcka sina hästar, hwar till Tohl samtyckte, om grannarne wille ståcka sina. Där medh 
gick quartermestaren till Oluff Påhlson, och widh återkombsten sadhe, at han dhet låfwadt, 
och altså togh Tohl een ståck och gick till skogz at läggian på een ungh fåhla, och kom strax 
tilbaka medh ståcken, och den intet sadhe sig påläggia, efftersom dee andra wore oståckadhe, 
och hans swarta häst war heemtagen, dhen han hade legdt till Brunflodh och dijth redh om 
odensdagh eller torssdagh, och dagen effter middagztijdh kommit tilbaka, och hästen ifrå sigh 
lefwereradt, wettandes intet hwart han släpte honom. 
 Jacob Pijhl brättadhe, dhet quarteermestaren badh Tohl ståcka sina hästar, och han låf-
wade ståcka sina, om dee andra willia ståcka sina, och om fredagz morgonen bedit sig see åth 
om dee wore ståckadhe, och om så wore [fol. 717v] skulle han ståcka hans, och efftersom så 
intet war, ståckade han dem intet, och at Thol släpte sin swarta häst uti een stängd swedia, och 
torssdagen där effter möthat quarteermestarens drängh Nills Andersson, som baar smöria åth 
sin huusbondes häst, och sagt sigh den icke sedt sedan tijssdagen, och Tohls häst war i 
Diupswedh. Drängen Nills Andersson berättadhe sig råka Thol om torssdag affton och icke 
om odensdagen, som han förr sagdt. Drängen Anders Olofson berättadhe sigh om een fredagh 
sökia effter Oluff Påhlssons hästar, och blef warse quarteermestarens häst på een mo, som 
gnäggiade, och wid dhet samma blef seende sin huusbondes 2:ne gambla stodh och ett ungt 
stoo, som oståckade wore, och sågh quarteermestarens häst intet wara mechtigh föllia dee 
andre, och dy kommande heem dhet kungiorde, och drängen Nills altså gått effter honom. 
 Ryttaren Anders Smedh berättar sig see hästen enär han heemfördes, och bedin honom at 
laga, och befan at skapet war alt upswullit, och där utur tog een hoop medh göria af myran, 
och at han war försträcht, så at han baakbenen intet kunde rättelligen föra, och stodh intet at 
hielpa, derföre och han strax störte. Drängen Anders berättar, att Tohls unga häst war medh 
stoerne oståckadt och at hans gamble häst och stodh intet war å dhen tracten, utan som han 
hörde säijas, gått nårr i ängiarne uti Diupswed. Tohl, at hans häst war ståckadt den tijden 
hästen skall hetas wara skadhat, och icke släpt till skogz, uthan i ängiet, och att [fol. 718r] 
quarteermestarens häst icke blef smordh ifrå tijssdaghen till fredagen, och lättelligen kunnat 
förderfwas? Resp. att han om tijssdagen war heel läkt och intet sullen, och een ståck hade 
Tohl på sin gamble häst lagt så stoor som een tallrick. Tohl, at hästen kunde icke på några 
dagar läkias. Resp. att han hades hemma i tree dyngn och sedan släptes, och då sågz, at Tohls 
wille hängna stodet, och quarteermestarens, som hoos dhet stått, wille intet där ifrån. 
 Nämbdens betenckiande är, att så wijda Tohl Olsson intet ståckat sin fåhla, icke heller 
Oluff Påhlsson sitt unga stoo effter låfwen, och ingen sedt dem iagat eller drijfwit qwarteer-
mestarens, at dee betalla 1/3 och qwarteermest:n, som till skogz släpt så nyss uthskurne häst, 
omgälle twå delarne. Såsom Tohl Oluffson och Oluff Påhlson i Bringåsen intet hafwer effter 
låfwen ståckadt dheras unga häst och stodh och ingen heller sedt dem drijfwa quarteer-
mestarens utskurne fåhla, icke heller bewijsligit, dhet Tohls gamble häst warit å dhen tracten, 
och för dhet dee sålledes icke hållit sin låfwen, är skälligt funnit, dhet Tohl och Oluff skolla 
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effter mätismanna ordom betalla 1/3 af omkombne hästens wärde, och qwarteermestaren, som 
släpt sin nyss uthskurne häst till skogz, umgiälle sielf 2/3.  
 
7. Lensman Nills Carllson tilltalte Bringåhsmännen för een älgh dee förledne sommar skolla 
funnit och angifwit, och af nembdeman Peer Erson i Siöör och Jöns Månsson i Brönie besedt, 
som betyga, at diuret [fol. 718v] rändt een staka genom buken på sigh, som såth qwaar och 
köttet af matskar och något af hundar förtärt, så at intet dugligit war qwart. Hudan besågz nu, 
och fans wara wärdh 24 öre s.m:t. Altså niuta Bringåsarne effter 33 cap. Tyfmålabalcken L.L. 
sin 1/3 till hittarelöön, och Kongl. Maij:t och cronan heemfaller 2/3.  
 
8. Erich Swänsson i Österåsen angaf, dhet Peder Olsson i Carlsgårdh och han hafwa åhrs-
skiffte på Stormyran, och at een loke, pass een halff mijhl ifrån myran, som kallas Brådd-
loken, skall och hört under samma myra och åhrsskiffte. Rp. att hemmannet är crone, och den 
tijdhen dhet lågh öde, låg och loken obrukat, och at hemmannet kallas Bråddgåhlen, och där 
effter hafwer loken fått sitt nambn, och af uhrålders tijdh där underlydt. Hwar till swaradhes, 
at under hans \skatt/ heman war mycken slått förlagd som han förbättrat och så kan wara 
medh loken, upwijsandes een attest af Peder Stehnson i Grötom, gifwen den 13 julij 1692, at 
han, som een gamal man är, intet annat weth så långt som han kan minnas, beggie bemelte 
hemman hwar sitt åhr hafwa slagit Slättloken, wästan för Stormyran, och at Oluff Nillsons 
swärfadher Bengt Olsson för 40 åhr sedan bemelte loka slagit, hwilken åbodt actoris hemman. 
Peder Stehnson, om sina 76 åhr, berättar sig och äga 1/4 i samma myra, och dee träthande 
hwar sin 1/4 och Bengt Olson 1/4, men Erich och Peder där till medh een look tilhopa, som 
han eij weeth annars warit kallat än Stoormyrloken. Men Pedher [fol. 719r] Olsson, att Henrich 
Nillson ib:m hafwer een looke där iempte som kallas Stoormyrloken, och icke den andhra 
dhet Henrich berättar sig hördt, och uthi sina där warandhe 20 åhr warit så kallat, och den 
andra Bråddeloken. Pedher Stehnsson säger sigh minnas, Bengt Olofson och Oluff Nillson på 
actoris hemman hafwa slagit den twistige loken, men om dee den egt eller legdt, kan han intet 
wetta. Brådde Pederson hafwer bebodt cronegården något förr än landet kom under Sweriges 
devotion [överhöghet], och där af præsumeres loken hafwa fått sitt nambn. Actor, at crone-
hemmannet är 2 tunland och Erich Swänsons 2 ½ tunl:d, och hwij skulle han som större hem-
man hafwer, hafwa mindre slått? Resp. att han wäll annorstädes sin fyldnad hafwer. Henrich 
Nillson berättar sig leija till Oluff Nillsson sin loke i twå åhr, och dee åhren stodh Bråddloken 
oslagen. 
 Samptel. votum. 
 Emedan som Erich Swänssons påberopade wittne Pedher Stehnsson i Grötom icke kan 
wetta, antingen Bengdt Olsson och Oluff Nilson hafwa legdt eller egdt dhen twistige loken 
widh Stoormyran, och loken fins wara kallat Bråddloken, och Peder Oluffsons åboende crone-
gård kallas Bråddgården, effter en man som hette Brådde och där suttit för än landet kom 
undher Kongl. Maij:ts och Sweriges devotion. Der till medh befins, at samma loke stått osla-
gen då Bråddgården lågh öde, och Erich Swänsons förman Oluff Nillsson skieppat Henrich 
Nillssons loke, widh samma myra belägen, och den andra legat [fol. 719v] obrukadt. Altså fin-
ner rätten skälligt at af ofwantallde skiähl conservera Bråddloken under cronohemmannet så-
som dhet i handom hafwer lagl:n effter [lucka] cap. Byggningabalcken landzlagen.  
 
9. Jon Olofsson, köpman widh Stugun, genom sin brodher Oluff Olufson i Gräninge, kärade 
till Ingell Jonson i Handogh, för dhet han dess laghstadde pijga Margeta Gummundzdåtter, 
genom hennes moder bracht utur tiensten till sigh effter gifwen legopenningh Kindersmess 
tijdhen sidstleden, och han henne medelst olaglig stedzell, i rättan tijdh legt och henne lijka-
well intet niuttit? Resp. igenom Johan Samson i Handogh skriftelligen, att han intet weeth där 
af, uthan hans hustru hafwer dhet giordt, efftersom pijgans fadher honom till hennes förmyn-
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dare uthkorat. Marget berättar sig taga legopenningen af köpman fiorton dagar för Olofs-
mässa, och den hafwer ännu hoos sigh, och nekar sigh Kindersmesstijden af Ingell Jonsson 
wara stadd, utan modren den tagit fem weckor för Michaelis. Modren hustru Brita Persdotter 
föregifwer henne ingen stadhpenningh af Ingell Jonson Kindersmesstijden tagit, utan fem 
weckor för Michelis, effter afftahl medh hans hustru Ingeborgh Pedersdotter, skickadt Sams-
son dijth till Stugun, at låta köpman wetta, at han hennes dåtter icke får behålla, och Michels-
messdagen war hon dijt, och på dhet hon dess bättre skulle få sin dåtter därifrån öfwertalte 
hon Stugukäringens dåtter Elin at tiena i dess ställe, men hans hustru kände henne intet godh 
och sadhe sig heller ingen willia hafwa. Der medh togh [fol. 720r] hon sin dåtter medh sigh 
därifrån, och satte henne uthi Ingell Jonssons tienst. Johan Samsson föregaff dhet Ingells 
hustru förledne winter tallt med Margeth at komma till sigh, men ingen legopenningh gifwit, 
hwar till hustru Brita och Marget neka. Margeta säger sig intet emothtagit legopenningen 
förän åtta daghar för Olofsmessa, och wellat gärna blifwa där qwaar, om modren icke warit. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som twisten förnembligast står derutinnan på hwad tijd Jon Olsson köpman stadt 
qwaar pijgan Margeta Gummundzdåtter, efftersom han skrifwer dhet wara skiedt i laga tijdh, 
och som hon berättar skall deth wara skedt åtta dagar för Olufsmessa, och sålledes i olaga 
tijdh; altfördenskuldh är skiäligt funnit, intet däri defeniera och dömma, utan låta beroo till 
nästa laga tingh i Ragundh, då Jon Olsson skall wara Margeta Gummundzdotter till mundz, 
och bewijsa sigh i lagha tijdh henne stadt. I medler tijdh blifwer hon hoos Ingell Jonson, helst 
och emedhan som intet i synnerheet är angelägit, hwem henne öfwer winteren i tienst hafwer.  
 
10. Anhängige saak emellan Oluff Roaldson och drängen Oluff Jönson ifrå Nygården uti 
Aspåhs sochn företogz, och förhördes Hemmingh Kiehlson i Högen der om, som berättar sigh 
liggia på bäncken i hwardazstugan, och Oluff Roaldson såth där brede widh, då kom 
qwarteermestarens Hindrich Eliæsons drängh Oluff Jönson, och Oluff Roaldson [fol. 720v] 
frågade honom, hwad han hade där beställa, och hwem som honom budit, och han swaradt sin 
mathmodher bedit honom gå dijth, och Roaldson gaf honom een öhrfijhl, och kommo så i 
hoop at håårdragas och blefwe af qwinfolcken och inkommande manfolck åthskillde och 
Oluff Jönson uthafder, och der medh gått heem, och Hemmingh gått så in i gästebudzstugan, 
och Roaldson kommit effter, och war där een stundh, och så gått till qwarteermestarens, och 
sedan hafder i sängh, och at gamble prästänkian war då allareda gången till qwarteermes-
tarens. Ifwar Pederson berättar sig intet wetta af huru dee kommit tilhopa heller skildz åth, 
efftersom han war i gästebudzstugan, och hörde wäll at dee sloges uth i andra stugan, och at 
Roaldson kom sedan in i gästbudzstugan, och war där een stundh, och intet tallt om sitt slagz-
måhl medh Oluf Jönsson, och at gamble prästänckian war då gången ifrå gästbudzgården. 
 Drängen Oluf Jönsson beropar sigh på sin förr giordhe relation, och hafwer intet mehra 
därom at berätta, hwar med Oluff Roaldson och låter beroo.  
 Quarteermestaren berättar sig den tijdhen intet warit hemma, dåch hafwer ryttareänckian 
hustru Brita Pärsdotter widh heemkombsten sagdt, dhet Oluff Roalson om natten kommit och 
frågat effter drängen Oluff, och bedit henne tända op elld, och hon nekat, och han altså dhet 
giordt sielff, och tagit blåss och gått i stugan till drängen. [fol. 721r]  
 Hustru Britha Persdotter tillfrågades därom, och hon förgifwer sig eij widare kunna där 
om påminna än wara bedin at föllia och ledsaga gamble prästmodher i Klöstadh ifrå gäste-
budzgården till qwartermestaren, där hon skulle blifwa öfwer natten, men intet at Oluff 
Roaldson dijth kommit och frågat effter Oluff Jönsson och fast mindre begärt eldhstickor, 
heller dem sielff antändt. Quarteermestaren påminte henne så för sigh sagdt, och hon nekade 
där till, och at sådant icke kunnat läggia på minnet, icke heller warit krafd till wittne, och så 
mycket mindre tänckt der på. Kan hända, at hon så sagt för qwarteermestaren, men kan sig 
dhet denne gången icke ehrindra. 
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 Samptel. votum. 
 Såsom Oluff Roaldson hafwer öfwerfallit qwarteermestarens Henrich Eliæsons drängh 
Oluff Jönsson, som folgt sin mathmoder till gästebudh, och gifwit honom een öhrfijhl, hwar 
med han hafwer gått heem; altså plichter han derföre effter 13 cap. Sårmålabalcken med willia 
L.L. tree mark. Och aldenstundh icke bewijsligit är, at han sedan med wredzmode gått till 
qwarteermestarens gårdh utan at upwachta sin matmoder, som där öfwer natten blifwa skulle, 
men lijkawell kombne at slåes, och så wida owist är, hwilken begynt hafwer; dy hafwer 
nembden funnit skälligt, at låta dhet onäfst wara och hwar behålla saklöst dhet han sålledes 
fått, efftersom dee och sins emillan där om förlichte äre. [fol. 721v]  
 
11. Nembdeman Pedher Ersson i Siör beswärade sig öfwer bardbeergesälln Elias Köhn i så 
måtto, at han förledne winther, då probstetingh höltz om söndagen, och lagha ting om mån-
dagen näst effter, honom med håhnlige ordh öfwerfallit uti prestegården, kallandes honom 
hora och fitta, och den som icke wore wärdh at sittia i rätten. Resp. at han dhet intet hafwer 
giordt, utan han lagt sigh i een discurs som hades medh comministri herr Peder Klåckhåfs son 
Hanss, om ett wäriefäste som han förlorat och bedit honom igen sökia, och låfwadt gifwa der 
före 4 öre s.m:t, då Peder skall sagt, dhet wara een högmåhlssaak, och han bedit Peder intet 
läggia sigh däruti. Bekännandes det Hanss fästet då allareda funnit, och widh dhet han sath på 
sätet fram för spijselln, satte Peder sig och där, hållandes sin myssa i handen, och blef påmint 
at hålla myssan i handen för wederbörandhen och den som för mehr är. Säijandes sig ingen 
hora wara, då Peder sade, kallar du migh hora, hwar till nekades och han yrkiade der på, och 
då äntelligen bekom till swaar, will du äntelligen wara hora så war, och i barstugun tagit een 
kanna ööl, som sig war gifwen. Sedhan, att han om måndagen sökt hoos h. maioren arrest på 
sigh, och blifwit afwijst, hwar till Peer Ersson nekar, nembnandes sina wittnen som kunna 
betyga hans angifwande.  
 Nembl. Bengt Olsson i Österåsen, Anders Olsson i Hökbeck, dragon Oloff Siöman, 
tillijka medh qwarteermestaren Hindrich Eliesson, då Köhn [fol. 722r] badh Peder Ersson 
läggia från sigh förra beskyllningar som fast wärre äre, än dhet han påbördas hafwa sagt, och 
förr will han honom intet till swaars ståndha. Resp. att dhet war intet sant, och frågade hwad 
dhet skulle wara, då Köhn sade och badh honom minnas hwadh Hemmingh Siuhlsson i Näset 
sade uti herr Anders Oldbergz prästeöhl, som Hemmingh Jonsson i Hahl-åsen kan bewittna, 
och at Peder Erson brachtes der före ifrå dhet eena bordet till dhet andra, som Pedher 
Wellamsson i Brynie kan betyga, hwar till Peder Erson nekar, och säger dhet obe-wijssligit 
och osant wara, beklagandes sigh blifwa om söndagen af honom öfwerfallen, utan ordsaak, af 
tillfelle, at Köhn förbrådde Hanss Klåckhåf hafwa hittadt hans bårttappade wärie-fäste, och 
intet wille deth lefwerera, fastän han budit honom 4 öre s.m:t, då herr Peder skall sagt, på dhet 
sättet, will I hafwa min son till tyf, då Peder Erson säger sig bedit dem intet rambla så mycket 
där om, ty dhet är en laghgran saak, då Köhn swarar, hwad sägher du din hora, och enär han 
protesterade der emoth, kallat honom dubbelhora. Om måndagz morgonen kom Köhn åter 
igen, och säger, mins du huad i gåhr talltes? Resp. hwad då, altså repeterade han upp några 
gånger hora och fitta, och sade honom eij wara wärdh sittia tålffman. Actor, at Köhn togh å 
tingzdagen i bårstugan till sin wäria, hwar till nekas. [fol. 722v]  
 Peder Erson förbråhr Köhn, hafwa widh tålfmansbordet 1690 eller 1691, satt sigh och alla 
deras myssor och handskar satt i een hoop och giort löje af, och at häradzhöfdingen wijst 
honom een gångh uth och där ifrån. Köhn bekänner sig een gångh warit widh tålfmansbordet, 
och lagt tillsammans deras myssor, men ingen till apront[?] och despect [motsats till respekt], 
och enär han blef påmint at gå der ifrån, gått uth. 
 Enhälligt votum.  
 Ehuru gärna rätten effter sin skyldigheet wellat saken medh doom afhielpa, så låter dhet 
dåch icke sigh göra, efftersom där till opnämbde wittnen intet tilstädes äre. Altså måtte saken 
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beroo till nästa laga tingh, då parterne måtte hafwa sine wittnen widh handen och tilstädes, at 
lagligen afgöras, och sedan skall saken afdömmas.  
 
12. Johan Samsson i Handogh kärade till Swän Pederson ibidem för dhet han låtit sin boskap 
uthbeta hans halffpart i bowallen, och han legt boställe annorstädz och altså intet fått sin 
halffpart slå till gangns, och där till medh Allhälgone tijdh, då alla grannar sina hästar hafft 
inne, uthsläpt sina, som för honom upätit ett lass höö? Resp. att elack haga är där omkringh, 
och kunna wäl kalfwarne giordt på hans deel någon skada. Actor påminte honom, at låf gafs 
stängia af något, för kalfwarne, men han dhet intet giorde? Resp. att dhet stodh intet att göra. 
[fol. 723r] Swän Peerson kan icke neka sina hästar den tijden warit uthe, och förmenar dhet 
boskapen kan dhet få snart giordt, och at där omkringh war illa hägnat, iembwell och, at icke 
ett lass är förderfwat. Tålfman Arfwedh i Brewågh betyghar, hästar giordt den skadan, och 
ingalunda war mer än sex fång heller 1/3 lass, och at hängnan war lågh? Resp. att den för-
swarat höö förr, och enär hungeren[?] kommer, kan hästen snart den nederbryta. Jon Brådde-
son, som å samma orth hafwer bowall, berättar af hela bowallen kan fåes till tree små skrin-
der, och at östre delen, där gamall åker warit, kan gifwa litet meera. Swän säger sig bordt slå 
den östre delen. 
 Enhälligt votum till fölliande doom. 
 Alldenstundh Swän Pederssons boskap hafwer dels uthbett Johan Samssons halfwa dehl i 
bowallen som æstimeres till 12 ℔ och för dhet hans hästar upätit något höö för Samsson, 
lefwererar han af samma slagh 6 ℔, lijkmätigt 16 cap. Byggningabalcken landzlagen.  
 
13. Oluff Hellieson i Kläppe och Öndes änkia i Kiänåsen hustru Märit, kärade till Peder 
Wellamson i Brynie om några pantepenningar, i så måtto att han tillängnadt sigh panten, och 
inga penningar der före betallt, och sagt sigh där å hafwa laga doom, som han intet kunnat 
wijsa, begärandes sina uthlagde penningar igen, nembl. 7 d:r 8 öre s.m:t. Rp. att laga domb är 
in novembri 1691 att pantslåtten i Stoorflodan skulle läggias till Siuhlsgården [fol. 723v] i 
Brönie, och att dee så stoor nytta i een så långhan tijdh där af hafft, att där på uthlänte 
penninghar förlengst kunna wara betallte, och skatten lijkawell warit på hemmannet. Hwar 
emoth inwändes, att dee dyrt nogh den slåtten betallt, efftersom där mycket watn och onyttigt 
ähr och högst fått 20 lass om åhret, och somblige åhr litet eller intet, och kan wara till 50 åhr 
sedan penningarne uthgofwes och hafwa myran medh dijkande förbättradt, och Brönie-
hemmanet des utan medh nödtorfftigh slått warit försedd, dåch enär för hwart lass i lego 
gifwes 1 ½ öre heller 2/3 af höet niutha för arfwedet så blewe alt för högt intreresse. 
 Ändåch Oluff Hellieson i Kläppe och Önde Larsson i Kiänåsen hafwa ifrå Siuhls hem-
man i Brynie een långan tijdh hafft pantewijs staarslått på Stoorfloan till 20 lass åhrlligen för 
7 d:r 8 öre s.m:t, och oansedt dhen beswärligh ähr, så är dåch alt för högt och obilligt interesse 
af så ringt capital som kunnat förlengst wara betallt. Men såsom dee hafwa samma myrslått 
medh dijkningh förbättrat, är dhen moderation giordt att Peder Wällamson skall gifwa dem 
halfwa penningarne, som är 3 d:r 20 öre s.m:t och effter 1691 åhrs doom behålla dheras hafde 
anpart i Stoorfloan.  
 
14. Jöns Månssons heman i Söre af 2 tunlandh hafwer Kongl. Maij:tt och cronan inlöst aff 
Jöns Månson för 75 d:r s.m:t, som är tredie gången upbudit den 21 novemb. 1691 och altså 
lagbudit och lagståndit och kan meddelas laga fasta uppå. [fol. 724r]  
 
15. Larss Påhlsson i Bye upbödh tredie gången sitt fadersheman i Bye, inbördat af sine 
syskon, som förr specifierat fins, och dhet oklandrat.  
 
16. Henrich Biörsson upbödh andra gången Peder Gelofssons hustrus 1/4 i Fiähle hemmannet 
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för 22 d:r 16 öre s.m:t oklandrat, dåch såsom dhet utom börden såldt är reserveres Kongl. 
Maij:t och cronan dess lössn etz.  
 
17. Sammalledes opbiuder andre gången Swän Olofsons Nillikas[?] hustrus 1/4 i Fiähle hem-
mannet för 21 d:r s.m:t, Kongl. Maij:t och cronan des lössn förbehållen i berörde anseende.  
 
 
 
 
Ting 2, 3 och 4 mars 1693 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 265r – 277v, RA.  
 
Anno 1693 den 2, 3 och 4 martij höltz laga tingh medh allmogen af Lijtz tinglagh, närwarande 
befallningzman welbet:d Lorens Bachman, och desse såto nembden. 
 Peder Erson i Siöör   Erich Pederson i Korstad  
 Arfwed Erson i Brewåg  Oluff Anderson i Kallstad  
 Erich Pederson i Moo   Siuhl Peerson i Boda  
 Erich Olufson i Swedie   Oloff Påhlson i Klöstad  
 Peder Pederson i Tonäs   Peer Olufson i Backen 
 Hemming Kiehlson i Högen  Oluff Jönson i Ringstad 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater.  
 
2. Illa bygde och brukade heman under maiorens compagnie i Lijttz tinglagh effter ingifwen 
specification:  
 Skickie. Oloff Erson (Erich Olufson), 2 tunland chrone, ett uti Skickie och ett i Handogh, 
och gårdar beggie stantz, hafwer jordh i Handogh i linne, förmantes å höstetinget förste 
gången, och nu der om påmint. 
 Tårsten Nillson, 2 tunl. crone dito i Handogh, men inghen gårdh, och 1/3 tunland i Han-
dogh i linne, är intet tilstädes och tålfman i rothan tilsäger honom sin skyldigheet att fullgöra 
förste gången. 
 Sööre. Bengt Olsson, 4 tunl. skatte, tilsadhes förste gången. 
 Peder Zachrieson, 4 tunl. crone, tilsades å höstetinget förste gången, och nu der om på-
minthes och åthwarnades. 
 Kougsta. Erich Erichson, 4 t.l:d skatte, illa häfdat, tilsäijes förste g:n.  
 Österåsen. Erich Simonson 2 ¾ tunland crone. Löfftesman Peder Pederson i Kougstad 
tilsades å höstetinget förste gången, och nu itererades. 
 Påhl Håkanson, 2 tunland crone, herr Peder Klåckhåf cautionist, tilsades på höstetinget 
förste gången som nu itererades. 
 Peder Olufson, 2 tunl. crone, förmantes förste gången. [fol. 265v]  
 Erich Olufson, 2 ½ tunl. crone, förmantes å höstetinget förste gången, som nu itererades. 
 Henrich Nillson, 4 tunl. skatte, är synt och icke lagfört, tilsades förste gången. 
 Oluff Pederson, 3 tunl. skatte, tilsades förste gången. 
 Knuth Olufson, 3 tunland skatte, förmantes förste gången. 
 Häggestad. Nills Olufson, 3 t.l:d skatte, förmantes förste gången. 
 Österåsen. Bengt Olufson, 2 tunl. crone, tilsagd på höstetinget förste gången, och nu 
itereres. 
 Stoorgård. Jacob Anderson, 2 tunl. skatte, är icke tilstädes och tålfman måste honom til-
säija at bringa i bruuk 1/2  tunl. som 1692 legat i fast linn och lägde, och dhet förste gången. 
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 Österåsen. Corporals bostelle, 1/3 skatte 2/3 crone, 2 tunlandh, som corporal Gissle Hem-
mingson åboer, tilsagd på höstetinget förste gången, som nu itereres, och dhet antagit 1685 til 
brukz och undrager sig icke at swara för sine åhr, och Anders Larsons änkia må swara till dhet 
öfrige.  
 
3. Af herr capiten Magnus Ulfsparres compagnie: 
 Höllie. Anders Anderson, 2 ⅓ t.l:d crone, förmantes förste gången. 
 Hökbäck. Anders Olufson, 2 ½ tunland skatte, tilsagd å höstetinget förste gången, och nu 
itereres. 
 Klösta. Jöran Erson, 2 ½ tunl. skatte, tilsades förste gången å höstetinget, och nu itereres. 
 Näset. Jöns Enarson, 3 tunl:d skatte, förmantes å höstetinghet förste gången, och nu 
itereres. 
 Prijssgård. Anders Månson, 3 tunl. skatte, förmantes förste gången.  
 
4. Länsman Nillss Carllson tilltalte swentienaren Peer Qwick för ett skålpund swart pressadt 
toback, som han för tree weckor sedan uti Wästeråsen och Huusåhs lemnadt at föra och lefwe-
rera till Peder Pedersson i [fol. 266r] Tonäs och Föling sochn, dhet han skall lagdt i sin byxsäck, 
seendes intet effter af huad slag och sort dhet war, förr än han tyckt dhet för swårt wara at 
hafwa i byxsäcken, och enär han dhet optagit, sedt dhet wara swart Nåries toback, efftersom 
barken där omkring lagd, war söndergången. Och såsom sådant godz är förbudit, hafwer han 
eij underlåta kunnat dhet angifwa? Resp. at han den samma tijden kommit till Lunsiön uti 
Aspås sochn till Oluff Erson Älgh, och enär han skulle begifwa sig der ifrån, hafwer Oloff 
sagt, sig wara något skyldigh till Peer Pehrson i Tonäs, och bedit lefwerera till honom ett 
skålpundh toback, och medh någon wiss man sända honom dhet tilhanda, seendes icke een 
gångh der på, och enär han råkadt lensman i Huusåhs, honom bedit dhet taga och lefwerera, 
och meera weeth han intet där af. Peder Pederson i Tonäs föregifwer förledne höst bårga åth 
Oloff Erson någon fisk, och han låfwat sända betallningen därföre, och enär dee å Kindermess 
marknan råkatz, honom krafd, och han swaradt, sig icke penningar hafwa, utan willia sända 
fiskens wärde, men intet nembdt eller begärt något toback. Lensman berättar sig för fiorton 
dagar sedan skrifwit lensman i Röden till, at stembna Oloff Erson hijt till answar, och intet 
swar fått, och han icke heller sig inställt, som är förordsakat af hans reesa till Nårie, som 
intygat är. 
 Resol. Emedan som Peder Qwick påstår sigh till länsman Nillss Carllson lefwererte 
tobaak hafwa bekommit af Oloff Erson Älg i Lunsiön och Aspåås sochn uthi Rödens tinglagh, 
at sända till Peer Peerson i Tonäs uti Föling sochn, och intet meera där af skall wetta, och 
Oloff Erson förrest till Nårie, och wänthes snart tilbaka; altså finnes skälligt att Peder Qwick 
skall instella sig å nästa ting uti Röden, Oloff Erson till confrontation der utinnan och sedan 
afwachta doom och uthslagh. [fol. 266v]  
 
5. Erich Olufson i Swedie och Erich Swenson i Österåsen, beswärade sigh öfwer Erich 
Olufson Blix i Kougsta, för dhet han sagt för Nillss Olufsson i Häggestad och Oloff Erson 
Swed i Swedie, att dee skolle näst för juhl hafft een gläffsa i Näståhn, huar uthi een bäfwer 
skall suttit, och sig sålledes dem förolempat, som skola dee dem undandölgt och intet gifwit 
tijonde där aff, anhållandes, det han må för sådan obewijsligh beskyllningh få näfst? Resp. at 
han näst för juhl råkadt Nills i Häggestadh widh qwarnan i samma åå, och sagt sigh längre 
upp i åhn sedt några upwächte håhl på ijsen, och intet annat kunnat see, än een bäfwer suttit 
der uthi, men intet fulkombligen och förwisso dhet sagt, för dhen ordsaken skuldh, at han 
täncker sigh wara ägande där uthi och få medh, i anseende till cronehemmannet i Österåsen, 
som Anders Olufson åbodt och hans fader Oluff Erson i Kougstad caverat före. Actores 
beropade sigh på opnembde wittnen, då Erich Blix exciperade emoth Oloff Swedh, så wida 
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han är Erich Olufsons systerson, begärandes at Nills Olufson må afläggia sin wittnesedh, det 
han å book giorde, och bekände att han råkadt Erich Olufson Blix widh qwarnen i Näståen 
litet för juhl, och han sagt sigh gått i skogen och sedt något, och fått till swars kanskiee någon 
älgh, och han sagt näij, och at han upp i åhn sedt een gläfs och en bäfwer der uthi, och Nills 
sagt dhet höra Erich i Swedie och Erich Swänson till, och Erich Blix sagt, at dee intet sagt sig 
där om till, och meera talltes där om intet. Några weckor där effter hafwer Nills warit hoos 
hans fadher Oluf Erson i Kougsta, och kommit till tahls om wånor, och at Österåserne woro 
oense där om, då Oloff Erson sagt, at hans son Erich sedt i Näståhn en gläfsa och een bäfwer 
uthi, och skolla tagit antingen gläfssan [fol. 267r] eller bäfweren, då Salomon i Nygården 
swaradt, at man må icke få handtera annans wåhn, och mera weeth han intet där om at berätta. 
 Sallomon i Nygård betyges tillijka medh Oloff Erson i Kougsta wara siuka, och kunna 
icke förhöras, men Sallomon skall sagt, sig intet hördt tallas om bäfweren af någon annan än 
af Nillss i Häggestadh, huilket förehöltz Nills i Häggestadh, och han påstår sin giorde eedel-
lige berättelse, och will komma medh Sallomon och Oluff till mundz där om och bewijsa 
Oloff Erson uti Sallomons närwaru sagt, dhet hans son Erich sedt bäfweren uthi gläfsan, men 
Erich Olson säger sig intet kunna wäl see om bäfweren där war. Nills i Häggestadh berättar 
Jöran Hemmingson i Österåsen hafwa hördt af sin broder Erich Qwick, dhet Erich Blix skall 
sedt bäfweren, huar till Erich Qwick nekar, och intet meera sagt, än at Erich Blix eij annat 
kunnat see, än där war bäfwerwåhn. 
 Såsom Nills Olufson i Häggestad påstår sin giorde edelige berättelse, at Erich Olufson 
Blix wid qwarnen sagt sig see een gläfs uti Näståhn, och een bäfwer där i, och han föregif:r 
sig allenast sagt, sig eij kunna wähl see om bäweren satt där uthi, och Nills Olufson beropar 
sigh på Sallomon i Nygård, som hördt Oluf Erson i Kougsta berättat, dhet Erich sagt, 
bäfweren wara i gläfssan, och bäggie äre siuka och frånwarande, dy kan der i intet dhenne 
gången dömmas.  
 
6. Jacob Jöranson upwijste een zedell och liquidation uti gode mänss närwaru medh Erich 
Erichson i Kougsta af den 28 decembris 1685, lydandes at Erich Erichsson blifwit skyldig 5 
tunnor korn, at betalla à 10 dahl k.m:t och till underpant satt nembl. en qwiga à 10 d:r, twå st. 
köör 21 d:r, ett temmingzstodh à 13 d:r 16 öre och en half tunna korn för 5 dahl k.m:t, facit 49 
d:r 16 öre, underskrifwen af tålfmännen [fol. 267v] Peder Erson i Siöör och Salomon Pederson i 
Nygård och Erich Olufson i Swedie, och swaranden Erich Erichson i Kougsta, huar å actor 
bekänner sig bekommit en sex dalers plåth, en sex m:ks plåth, och een skrinda hästhöö för 2 
dahl k:rm:t, begärandes resten, huilcket Peder Erson i Siöör och Erich Olufson i Swedie 
bekänna och tillstå så sant wara som skrifwit är. Hwar till swarades, at han 1680 hafwer länt 
af honom tree tunnor korn, och tijdh effter annan betallt, nembl, 1.) 37 kannor korn. 2.) 1 
tunna dito. 3.) för hestlega till Kåpparberget 1 ½ tunna. 4.) 1 ½ tuna. 5.) 1/4 tunna i korn-
herberget, sedan en r.d:r specie, en sex dalers plåth och een 6 m:ks plåth och ett lass hästhöö 
för 2 d:r k.m:t. Item timbrat för sex m:k k:rm:t, föregifwandes der iempte sigh eij stort warit 
inne, enär liquidation hades före, och intet der till samtyckt, och fast mindre låtit pant der före 
anskrifwa. 
 Peder Erson och Erich Olufson berätta honom i förstonne disputera Jacob Jöransons 
fodran, och giordt den så twifwellachtigh, at dee inrådt honom icke förlijkas, utan lämbna till 
lagligit uthförande på tinget, men omsijder kommo dee öfwereens, och Erich Erichson giorde 
sigh skylldigh 5 tunnor korn à 10 d:r och där på strächte han Jacob Jöranson sin handh, och 
där effter giordes skrifften och specificerade boskap till försäkringh. Erich Erichson beklagar, 
at Jacob Jöranson af sigh pantadt twenne köör, som han på lega hafft, och dem effter befal-
ningzmans Jonas Wargz zedell och order af den 3 maij 1686 bekommit igen? Resp. at han så 
giordt effter förlijkningh och förskrifningh den 18 decemb. 1685, wettandes intet annat, än 
dee warit hans egne, och efftersom icke så war, lemnades dee tilbaka, som Erich Erichson 
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tilstår. Peder Erson och Erich Olufson protestera emoth [fol. 268r] Erich Ersons omilde an-
gifwande och beskyllningh, och han hafwer huarken bewijs eller wittnen om sin upförde 
lefwereringh, och om så skulle wara, hade han fast mera betallt än skulden warit. 
 Nämbdens enhällige votum till fölliande doom. 
 Såsom Erich Erichson i Kougstad hafwer uti tålfmännens Peder Erson i Siöör, Sallomon 
Pedersons i Nygård och Erich Olufsons i Swedie närwaru den 18 decembris a:o 1685, sam-
tyckt sig wara skyldigh till då warande lensman Jacob Jöranson 5 tunnor korn á 10 dahl. 
k:rm:t och till försäkring satt en qwijga, 2 st köör, ett tämmingsstodh och 1/2 tunna korn, som 
uprättadt skrifft besagde dato af ofwanskrefne mäns och Erich Erichsons nampn, innehåller 
och utwijsar. Huar å sedermera är betallt en sex dalers plåth, en sex m:ks plåth och en skrinda 
höö för 2 dahl. k:rm:t, som är 9 d:r 16 öre kopp.m:t, och ehuruwell Erich Erson inwänder, sig 
icke der till samtycht och där hoos, utan bewijs eller wittnen i sin inlaga infördt sig åthskillige 
poster på sin skuldh lefwereradt, som fast högre stijga och belöpa än hans debet warit, och 
Peder Erson och Erich Olufson påstå, dhet wara med hans willia och handsträckning giordt, 
oachtadt dee honom inrådt låta saken komma för laga tingh. Altså finner rätten skälligt, at 
Erich Erichson bör honorera dhet sluth som i gode mäns närwaru är giordt och wedertagit, 
och utan drögzmåhl betalla resten till Jacob Jöranson medh 40 dahl. 16 öre k:rm:t, och hafwa 
Peder Erson och Erich Olufson reconvention på Erich Ersson, för dhet han dhem i så måtto 
angripit at uthföra å näste laga tingh, som dee bäst kunna.  
 
7. Peder Erson i Korstad fodrade af Jacob Jöranson tree dahl. s.m:t till huuslega för dragon 
Elias Köhn, huar å han fått [fol. 268v] tiugu öre s.m:t. Resp. at han honom dijth tingat, och 
gifwit på handan en carolin, och han begärt tree dahl. s.m:t, och låfwades blifwa skiäligen 
betallt. Item, at han ett åhr legt huusrum för honom hoos Oluff Påhlson i Klöstadh och gifwit 
allenast sex m:k silf:rm:t, där till Oloff beiakar. Item, at han blef för dhet åhret dömbdt frij at 
gifwa utlagor för Olof Olofsons gårdh i Söre, och altså intet skyldigh leija huus för des in-
quarterade dragon, hafwandes fått igen en termin för dhet åhret han utgifwit till Köhn, och dy 
icke skyldig huusleghan at betalla, som lembnes till rättens omdömme. Actor, att Köhn taget 
mycken wedh effter behagh? Jacob, at han låtit dijth föra så mycken wedh som ordningen 
lyder, och där hoos hållit honom sängkläder och kokkärill, och allenast tingat huusrum. 
 Sententia. Emedan som Jacob Jöranson hafwer tingadt huusrum för dragon Elias Köhn på 
ett åhr hoos Peder Erson i Korstad, och där på lefwereradt en carolin, och efftersom han seder-
mera på tinget frijkändhes at swara för dhet åhretz uthlagor, söker han blifwa qwitt huuslegan. 
Men såsom han är Peder Ersons rätta fångzman där uti, så fins skälligt at han bör förnöija 
Peder Erson medh 28 öre s:rm:t, och då niuther han så stoor huuslega som Oloff Påhlson i 
Klöstad för ett åhr hafwer begärt och niuttit.  
 
8. Jöns Olufson i Karlsgård beswärade sigh öfwer Erich Olufson i Kougstad i så måtto at 
han den 13 näst förledne februari med hugg och slag är öfwerfallit utanför sin egen gård, där 
han war och skulle talla medh Peder Peerson i Kougsta, som war i föllie medh bemelte Erich 
Olufson, och hänger der medh så tilhopa, at Erich Olufson kommit om morgonen medh 
twenne bref, och begärt dhet han wille dem sända [fol. 269r] till nämbningzmann och han sigh 
där ifrå ursächtat, efftersom han ingen hade som dhet kunde bärat, och han dhet lijkawell 
kastat och lagdt på bordet, och där medh gått sina färdhe, och Jöns altså bårtsändt brefwet till 
nembningzman i samma by. Samma dagh om afftonen kom Erich Olufson tilbaka ifrå höskog, 
och medh sina grannar hwijlade widh gården, och wid dhet han tallade med Pär Pärson, kom 
Erich Olufson och frågade om han war så stoor i mund som i morgons, och hade skurit sigh 
een swegh på skogen, och där medh tree slagh öfwer hufwudet gifwit, som Mårten Nillson i 
Häggestad och Peder Pederson i Kougstad sedt hafwa och wittna kunna? Resp. at han om 
morgonen kommit till honom medh twenne breff, som nembningzman i samma by skulle 
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hafwa, och Jöns intet wellat emothtaga, och dy kastadt dhem på bordet och gått uth, och widh 
dhet samma sade Jöns, du är intet för godh sielff din hunswått, dem bära, huilket honom till 
sinnes gick och aggade, och kommande tilbaka widh hans gård hwijladt, då Jöns sagt sig 
skola see huad folck där war, och kommit till hästen och honom frågadt, om han war så stor i 
mun som om morgonen, och han swaradt, huad bewijs han där til hafwer, och der med slagit 
honom twenne slagh medh een skrindkäpp han hade i handen at köra på hästarne medh, och 
sagt sig skola gifwa honom bewijs, och han intet emothtagit, utan brukat mundh, som han 
intet gaf acht uppå, efftersom han låpp effter hästarne, warandes parterne nögde medh witt-
nens görande berättelse därutinnan, utan edgångh.  
 Peder Pederson bekänner sig wara i föllie medh Erich Olofson och hwilade widh Jöns 
Olufsons gård, då Jöns kommit gående, och Erich Olufson frågat honom om han då war så 
stoor i mundh som om morgonen, och Jöns swarat och frågat [fol. 269v] huad skähl och bewijs 
han där till hade, då Erich med hafwande käp i handen, huar med han kördt och kastat effter 
hästarne, gaf honom tree slagh, dhet ena på halsen och kinbeenet, deth andra på armleden af 
högre sijdan, och dhet tredie på armbågen, säijandes om morgonen enär han kommit ifrå Jöns 
Olufson, sig skolla betalla honom för dhet han war stoor i mundh i sin sängh, och hafwa dee 
hwijlat een godh stundh, och i medler tijdh war Erich Olufsons uti Bengt Olufsons gård, och 
kommit tilbaka at upbetzla sina hästar, och då kom Jöns gående heem ifrå Jöns Simonsons 
gårdh, men intet söckte Erich effter Jöns heller en gångh nembde honom under hwijlande, och 
hade Jöns icke kommit wid det han opbetz-lade, så hade intet skedt. Mårten Nillson, at Erich 
Olufson frågade Jöns Olufson utom gården, om han war så ondh som om morgonen, och Jöns 
frågat, huad wittne och skähl han där till hade, och Erich sade, iag skall gifwa digh skiähl och 
wittne, och der medh gaf honom tree slag med een käpp, huar med han agat hästarne. Ett 
träffade på halsen, ett på armleden och ett på armbågan, och at Erich intet talt om Jöns något 
förr, eller låtit märkia sig wara ondh på honom, och under hwijlande war Erich hoos Bengt 
Olufsons.  
 Sampteligas votum till fölliande doom.  
 Aldenstundh Erich Olufson i Kougstad intet hafwer sökt Jöns Olufson i Carlsgårdh om 
afftonen enär han kommit ifrå höskogen, och han om morgonen samma dagh med honom 
hade ordkastat, des williande at skada göra, uthan råkatz utom gården, wid dhet han hölt på at 
upbetzla sina hästar, och ifrå hwiloplatzen skulle begifwa sig heemåth, och sedan där litet talts 
medh, gifwit honom tree käppslag, huarföre blifwer han effter 13 cap. Såram.b:n med willia i 
L.L. saker till sina tree gånger tree mark till treskiptes. [fol. 270r]  
 
9. Länsman på Frössön Alexander Pållak fodrade af Lijttz tinglagh ett åhrs hållhöö, 
bekännandes sigh fått, affter accord medh tingelaget, betallningh för 1687, och sedan hållhö 
fått för 4 åhr, som bör wara 5 åhr, nembl. 1688, 1689, 1690, 1691 och 1692, warandes honom 
lijka mycket om eena åhretz resterande höö räknas för 1688 eller 1692. Huar till swarades, att 
1688 skulle tingelaget liggia i håll, deth dee säija sig om winteren hafwa giordt, och 
Alexander där till nekar, då några tålfmän berättade, sig sielfwe legat 1688 på hållet. Alexan-
ders quittens af den 26 januarij 1691 lyder på 1690 och 1691 åhrs hållhö, och befallningzmans 
Jacob Graans quittens d 7 aprilis 1692 för 59 man à 14 ⅓ ℔ höö. Alexander slöth sin præten-
tion där medh, at tingelaget åligger bewijsa sig 1688 om winteren hafwa legat på Frössöön i 
håll, och kunna dee dhet göra, så hafwer han intet at säija.  
 
10. Dragon Peer Anderson Slättkåpp fodrade af coministro herr Peder Klåckhåff tree dahl. 
s.m:t för 1692 åhrs giorde drängtienst? Resp. at han hafwer 3 d:r s.m:t at fodra, och honom 
dhem icke förwägradt, widh första lägenheet betalla? Swaar, at han wäl låfwar, men lärer 
draga långt uth. Herr Klåckhåf begärer dhet han må obligeras refundera all bewijssligh giordh 
skada på hans boskap och lijar effter gode mäns ompröfwande, och actor där emoth före-
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gifwer, sigh inga medh willia förderfwadt, utan dee som förnötte warit, och elliest oduglige, 
gått sönder. 
 Resolutio. Comminister wäll:de herr Peder Klåckhåff dömmes låtha dragon Peder 
Slättkåpp till Gregori tillstundande bekomma des resterande dränglöön för 1692 tree dahl 
s.m:t, och där h. Peder kan bewijsa honom något af under händer hafde redskap och lijar 
sielfswårdigt förderfwat, är icke mera än billigt, at han effter mätismanna ordom dem betallar, 
emedhan som een tienstedrängh böhr byggia och förbättra dhet han bryther. [fol. 270v]  
 
11. Tårsten Nillson i Skickie och Erich Olufson ib:m, beggie cronehemman, beswärade sigh 
öfwer alla Handogzmän för dhet dee tagit undan chronehemmannen ett slåttegodz som kallas 
Lådrohlzlandet, huar igenom dee icke allenast mista slåtten uthan och wåhnskogen, anhållan-
des at få bemelte slåttegodz och tilhörigheet under Skicke igen, som dhet där under skall af 
ållder legadt? Resp. genom Ingiell Jonson, Jon Bråddeson, Bengt Hemmingson och Hemming 
Anderson, och dee andra twå Handogz åboer äre till Nårie förreste, at dee ordenteligen dhet 
bekommit, och på commission a:o 1666 den 3 septembris för hela Lådrogz afradzlandh ut-
fästat 3 d:r s.m:t åhrl. och tillförenne dhet böxlat, tillijka medh åklagarenas förmän Oluff 
Erson och Swän Olufson i Skicka, huilcka 2:ne på 1666 åhrs commission blefwe uthslutne, 
emedhan som Skicke by hafwa ett annat afradzlandh, som kallas Nättingslandhet, huar medh 
dee skola wara behålldne, och Handogh beklagat sig hafwa ringa slåtter till sine hemman, som 
sielfwa afradzbrefwet af besagde d. 3 septembris 1666 utwijser, gifwit af befallningzman 
Daniel Bärtillson och häradzskrifwaren Lars Jonson Roshemio, huar uti Skicke afsäijes, 
efftersom dee effter uthjorden i Handogh sin fyllnadh hafwa. Skicke man föregifwa sig intet 
hafwa hela Nättingzlandet, utan tillijka medh tree bönder i Brewågh dess halfpart, och twenne 
i Budhe andra halfparten. Item, at Skicka långt effter a:o 1666 åhrs commission hafft sin 
gamle anpart i Lådrogz afradzlandet. Handogerne föregifwa Skicke intet af ållder hafft sin 
dehl i Lådrogzlandet, uthan 1650 då befallningzman Peder Erson Niure den 7 januarij dhet 
böxlat intagne, nembl. Jöns Rolandson tagit Oluff Erson [fol. 271r] och Peder Jonsson tagit i 
lag medh sigh Swän Olufson, som gl:e böxle- eller afradzboken lära uthwijsa, men Erich 
Olufson i Skickie nekar där till, och berättar Skicka man där af ållder hafft ett afradzlandh. 
Ingill Jonson, som åboor Rolambsgården, berättar, sigh mindre lått än andra där uti hafwa, 
efftersom Rolambsgården tagit in Oluff Erson i Skickie, men dee andra hans grannar betyga, 
alla hafwa lijka stoor lått i afradzlandet. Uti Handog äre trenne cronehemman nyligen up-
tagne, och som nämbden betygar, skall Skicke hafwa ringare tillfällen effter sine hemman än 
Handogerne effter sina, emedan som Skickie ähr något af näste bylagh instängd. 
 Enhälligt votum. 
 Ändåch Skickie åboer befinnes hafwa hafft effter böxlebrefwet daterat den 7 januarij a:o 
1650 sin andeel uti Lådrogz afradzlandh, tillika medh alla grannarne och åboerne i Handogh, 
huar widh nu warende åboer på cronehemmannen Torsten Nillson och Erich Olufson anhålla 
blifwa conserverade. Men såsom Skicke åboer äre på commissionen a:o 1666 d. 3 septembris 
där ifrån sagde i anseende till dheras anpart i Nättringz afradzlandh och godh lägenheet och 
tillfelle, effter sine uthjordar i Handogh, ehuruwell nembden nu berättar och intygar, at 
Skickie sittia något trångt och instängt aff andre bylagh, framför Handogh; så finner rätten 
lijkawäll sig icke anständigt wara däruti rezonera, och någon förändringh göra, utan låtha 
beroo med dhet som derutinnan af commissionen förordnat är.  
 
12. Dato öfwersågz lensmans och trenne nembdemäns hålldne syhn den 17 octobris a:o 1692 
uthi [fol. 271v] compagnie quarteermestarens Henrich Eliesons närwaru på cronehemmannet i 
Lunger och Kyrckåås sochn af 2 tunlandh som Oloff Roaldson brukar och rustar före. Nembl. 
 Hwardagz- eller östre stugun 10 ½ aln långh 9 ½ aln bredh innom knutar, wäggiarne äre 
duglige, allenast söder syllan förfallin, sampt en knuth widh förstugudören. Syllan kan och 
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bör bewaras medh näfwer och fastgård för sex öre s.m:t och knuten fodras innan till medh  
6 öre efftersom han är hehl utan till, facit   – : 12: –  
 I skårsstenen et träspieldh och ett af jern köpes för  – : 24: –  
 2 st fönster 4 ruthor sundrige à 1 öre   – :   4: –  
 Dhet öfrige innanred. dugel. Näfwertaket är gamalt och skattas för halfft, dy pröfwes där 
till behöfwas 6 wåger näfwer och arbethe för 2 karlar om en dagh, facit tilhopa   1:   7:  8  
 Skorssteen kalckslåes ofwan taket medh och för  – : 18: 16  
 Cammaren der hoos 5 ahl. långh 4 ahl. bredh, des spisell allenast muradt op till taket, som 
opmures och kalckslåes medh    – : 24: –  
 Wästre stugun 9 ahl. långh 9 ½ aln bredh innom knuthar är till wäggiar dugligh, allenast 
eena syllan förderfwat under och bewares medh näfwer och mullbänck för  – :   6: –  
 Tree st. fönster, der uti 4 sundrige och 9 spruckna rutor  – :   4: –  
 Taket dugeligit, gålfwet kan passera. Spijselln af een rökgångh, bör ofwan taket repa- 
reras, som pröfwes kunna tillijka medh kalckslagningen skee medh   1:   2: 16  
 Förstugugålfwet är till 1/3 förderfwadt, som giörs ferdigt medh   – : 10: 16  
 Stålpherberget nord om gården 4 ahl. långt 4 ahl. bredt innom knutar med trenne lårar uti, 
är medh dugl:e wäggiar, dör, jern och skrålåås, men på taket felas någon taakwedh, som giörs 
medh    – :   6: –  
 En jordbod brukas för källare.  
 Wisterhuus 7 ahl. långt 6 ahl. bredt innom knutar är till taket odugl., som æstimeres 
kunna med nytt näfwer och taakwed göras dugligh medh och för   1: 16: –  
[fol. 272r]  
 Till redskapshuus brukas ett brädeskiuhl som är dugel. Halfwa wedlijdretz taak är o-
dugel., som åboen åligger reparera. 
 Locus privatus dugeligit.  
 Badstuga ingen, dy opsättes een ånyo för    6:  – : –  
 Kornladan 8 ½ aln långh 8 ahl. bredh innom knutar wähl hög med een loa och ett gålff, 
på taket felas 1/3 med näfwer och taakwedh för 1 d:r s.m:t och gångiern på dören för 8 öre 
      1:  8: –  
 En halmbodh der brede widh medh brädetaak.  
 En stall à 6 ½ aln långh 6 ½ bredh med twå spilter och hörum, på halfwa taket felas 
näfwer, som dijtlägges medh 4 wåger och kan kåsta medh arbetet  – : 18: –  
 Fähuset 9 ½ aln i quadrat med 6 båsar, kan passera, doch litet ruttit utanpå widh dyng-
stahn. På halfwa taket felas näfwren, dyngstan fodras och taket optäckies medh   1:   4: –  
 Swinhuus medh granbarktaak repareras medh  – :   6: –  
 Foderboden 9 ½ aln långh 7 ahl. bredh, näfwer och några raffter och täckian pröfwes 
kunna kåsta medh arbete, in alles    1: 16: –  
 Åkeren, som till 2 mällingar warit odugelligh, är i stället optagit igen af bättre jordh och 
altså i sitt fulla bruuk.  
 Humblegården anlagdh till 50 stöör af Olof Roaldson och är tillfelle at göras större, som 
bör skee effter Kongl:e husesyns ordningen till 200 stänger som kan kåsta   4: 16: –  
 Hagarne 450 famnar dugl:e och der af 40 famnar medh widebandh, som räknas för halfft, 
dy à 1/2 öre    – : 20: –  
 Ängesladurne. I Mellomsdrohlet är ladan gammal och kan repareras medh 6 öre, och 
drohlet uprödies medh 12 öre. En lada i Nillsdrole förfallen och opsättes å nyo för 1: 2, facit
      1: 20:   –   
 Dee öfrige höladurne äre fundne dugl.  18:    3:  8  
Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes utan längre uppehåldh och drögsmåhl nästkommandhe 
sommar fullgöras, och åligger sahl. kyrckioherdens h. Roald Drakes änckia hustru Anna 
Klåckhåf wara sårgfälligh [fol. 272v] att dhet blifwer effterkommit af dhem som hemmannet 



 52  

 

kunna brukadt, och böre löfftesmännen Erich Pederson i Moo och Larss Påhlson i Bye på-
drifwadt, så frampt dhee sielfwa icke willia ersättiat.  
 
13. Anders Erichson i Ringstadh prætenderade af Påhl Håkanson något åbo och byggnadh på 
Ringstadh, för dee åhr han dhet bebodt? Resp. att han reparerat stugutaket medh nytt näfwer 
och ny taakwedh. Låtit opmura skorssten ofwan taket. På herbergztaket lagt 16 st. nya 
tählningar. På kornladan 3 dito. Reparerat fähuset, reparerat källaren och pålagt tree tällningar, 
och 9 mälingar och twå stänger gerdzlegård opsatt, som gode män d. 25 juni a:o 1692 besedt 
och attesterat. Gifwandhes wid handen at han kom till hemmannet at blij mågh, och dhet uthi 
swåra åhren medh stoor kåstnad häfdat, och åkerjorden förbättrat, som intyges sant wara, och 
förlijktes sålledes, at Påhl Håkanson skall honom låta få 4 wåger näf:r at täckia bårt dråppen i 
stugun, som synemännen pröfwadt der till behöfwas, och der till medh gifwa honom 3/4 tunna 
korn och ett stycke af jernspieldhet som han låtit afftaga.  
 
14. Herr maioren Carl Gustaf de Charliere, pastor herr Elias Oldbergh och Peder Zachrieson i 
Sööre, beswärade sig öfwer åboerne i Handogh, om dhet inpass dee giordt uthi cronones af-
radzlandh, Stoorfloan ben:d, med deras gilder uti skogzholmarne som i afradzlandhet finnas 
wara, och innom des råmercken begrepne, och af ålder och uhrminnes tijder där till hördt, 
huar wid dee begära blifwa maintinerade, och för deras sielfwillioge [fol. 273r] intrångh be-
friade. Hafwandes Peder Zachrieson förledene höst Michaelis tijdh funnit een ståhlbåga upp-
spändt, och satt för älgzdiur, in på Stoorflodans afradzlandh, och dy tagit den till widermälo, 
och satt hoos lensman? Resp. genom Jon Bråddeson, at Johan Samson hafwer föeledne höst 
giordt några älgzleder uti Storflodans holmer, och hafft Hemmingh Andersons son dragon 
Erich Hemmingson medh sigh, och han till Nårie förrest, och må sielf swara där till, och 
hafwa Handdogherne på andhre sijdan sitt afradzlandh Lådrogh, effter brefwetz uthsatte och 
specificerade rå och märkien. Jon Bråddeson kännes widh optagne ståhlbåga, och föregifwer 
den wara uthsatt innom Handogz afradzlandhz märkien och tillhörigheet. Peder Zachrieson 
berättar, sig bågan funnit, och tagit mitt för wästre ändhan af Långmyran in i skogen, huilcken 
tract är längre nordh. Jon Bråddeson säger \de/ höra Handog till och der widh hafwa sine 
ledbalckar af ållder hafft opåtalt och hålla före den liggia innom Lådrogz afradzlandh. Peer 
Zachrieson, at han funnit sex st:n ledh och uddar litet längre nohl i Kiälen, som woro nyhligen 
opsatte uthi Sööremans mark, huars ledh warit för några åhr sedhan förbrändhe och uddarne 
tagit där ifrån, som upwijstes. Jon Bråddeson säger sigh mistadt tree stycken uddar af sina 
ledbalckar der bågan lågh. Dragon Peder Erson Hagell hafwer folgdt Peder Zachrieson för-
ledne höst till afradzlandet, och berättar sig see ståhlbågan liggia i Kiählaholmen som är till 
1/4 mijhl långh, och enär han tiente hoos herr maioren, bärgat och tagit höö af myran på twå 
sijdor om samma holm, och ett litet stycke ifrån där bågan lågh wore tree eller 4 stycken ledh, 
och sedan en och annanstantz à 8, 6 eller meer och under[neder?] [fol. 273v] öfwer Kiälen, och 
widh des ända tager Larss Hansons myra widh. Warandes somblige ledh nya, där dee kunnat 
warit förbrände heller förruttnade, och hardt in till, där bågan låg fått een älgh, huars hullstahn 
syntes, och pastor säger sigh tijondebogen fått. 
 Parterne förlijcktes sålledes, att ägandesyhn skall där hållas i laglig tijdh, rådandes tree 
nämbdemän huardera, och komma dhee eij öfwereens, och dhet blifwer angifwit, skall tålf-
manna syhn förordnas. Widh samma tillfälle kan i ögnesyn tagas, dhet Johan Samson an-
gifwes hafwa med led giordt.  
 
15. Pastor loci herr Elias Oldbergh, angaf Ingell Jonson i Handdogh 1691 giordt sex bandh 
korn ringare i tijende än längden innehåller, och många andra medh. Och ehuruwäll han dem 
eij misstencker för något försnillande, hafwer han dåch hållit rådelligit dhet angifwa, at sådant 
må kunna rättas och icke widare skee? Resp. att på honom skrefs dhet åhret meera än wara 
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bordhe 16 bandh till tijende, och der effter betalt cronetijenden i kyrckherberget, och till pas-
toren sex skylar 4 bandh, ändåch icke bordt wara meer än sex skyl:r ett bandh, som tålfmans 
karfståck utwijser, den han säger sigh i pastoris närwaru låtit sochneskrifwaren antechna, som 
twifwels utan måtte wara misshördt, och till at förekomma sådhan oredha, oplästes Kongl. 
Maij:ts instruction till befalningzman om tijonden, wederböranderne till rättelse.  
 
16. Håldne husesyhn den 3 junij 1692 på cronohemmannet på Åsen af 2 tunlandh, som 
bonden Hällie Jonson på tree åhrs friheet uptagit, och till och medh 1686 in alles brukat, men 
1687 till 1691 af ryttaren Olof Kiehlson till helfften häfdat, och 1692 Olof Kiehlson allena 
emottagit, öfwersågz [fol. 274r] och iemfördes medh Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ord-
ning och är befunnit, nembl:n. 
 Wästre stugun 10 alnar i quadrat innom knutar, till wäggiar och taak dugligh, tillijka 
medh dhet öfrige innanrede, och felas ett jernspieldh i spijselln som köpes för  – : 24: –  
 Item gålfwet hoopfälles och botas för   – : 24: –  
 Cammaren der iempte 5 alnar i quadrat, å lilla fönstret tree rutor sundrige à 1 öre 
     – :   3: –  
 Östre stugun 10 ahl. i quadrat innom knutar, duglig till wäggiar och taak medh dugligit 
innanrede, dåch 12 rutor sundrige å ena fönstret à 1 öre  – : 12: –  
 I spijselln felas iernspieldh och iernstålpe à 24 öre och 16 öre   1:   8: –  
 Förstugan emellan begge stugurne dugelligh.  
 Ett herberge uthom gården för wisterhuus 6 ahl. i quadrat. På östre sijdan een syll 
förderfwadt, och kan opwägas och insättias för 16 öre. Taket behöfwer reparation som kan 
medh något näfwer och någon taakwed skiee, och kan kåsta  – : 21: 8  
 Ett låfft öster på gården 13 ahl. långt 6 ½ aln bredt med een underbodh och 2:ne 
öfwerrum, dess taak behöfwer medh näfwer till 1/2-ten repareras, som kan skee medh 
     – : 24: –  
 Portlijdret sätties på nårre ändan af låfftet.  
 Ett dugligit redskapshuus fins.  
 Locus privatus dugelligit.  
 Badstugan med twenne lafwar och ungn ferdig och dugligh.  
 En ny stall 9 ahl. långh 6 ahl. bredh med 5 spiltor och hörum.  
 Nytt fähuus 11 ahl. långt 12 ahl. bredt innom knutar med 8 båsar, dugligh och ferdigh.  
 Swijnhuset nytt, taket halfft med bark och halfft medh näfwer, teckes medh  – :   4: –  
 Kornladan 15 alnar långh 10 ½ aln bredh innom knutar, 2:ne gålff och een loa, taket 
något dråppigt, som pröfwes kunna lagas, effter taket är nytt, med  – :   6: –  
 Halmboden der iempte bör repareras. [fol. 274v]  
 En ny foderbodh 3 ahlnar långh 2 ½ aln bredh, dugligit taak. Där under een källare 
ferdigh och dugligh, och felas en dör för källarehalsen som bör skaffas. 
 Åkeren är i fult bruuk. Humblegården à 80 stenger är begynt, men betyges där intet wara 
sådan jordemåhn, at humble kan wäxa och blifwa. Icke desto minder åligger åboen på annat 
ställe försökiat. 
 Gerdzlegårdarne 210 famnar, der af 50 famnar som kunna rächnas för half haga à 1/2 öre
     – : 25: –  
 10 st:n höladur widh gården, der af 6 st:n duglige, dee öfrighe 4 st:n böre repareras, som 
pröfwes kunna skee à 6 öre    – : 24: –  
 Ängiesslåtterne äre något skoghgångne som æstimeras kunna afrödias och förbättras 
medh     1: 16: –  
   [Summa]   7: 31: 8 
 Ofwanskrefne feelachtigheet moste Oloff Kiehlson nästkommande wåår och sommar 
ersättia och botha.  
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17. Österåhsmän genom Erich Olufson i Swedhan och Erich Swänson, beswärade sigh öfwer 
Bengt Olufson och hustru Kerstin Pedersdåtter i Sööre sålledes, at dee hafwa oprättadt sigh 
fäbodar på Österåhs skatteskogh i Qwarnkiäln, och een långh tijdh där giordt inpass medh 
muhlbete och oliudh medh sine hundar, så at diuren äre der af skrämbde och bårtdrefne, an-
hållandes at få wara i frijdh på sin sin skattmijhl och afradzlandh och dee måge låta sigh nöija 
med den skogh, som under deras hemman af ållder lydt och legat. Dee hafwa icke heller 
giordt någon skatt in till dem, eller elliest särskildt, utan tillängnadt sigh skatteskogen effter 
ett gamalt breef, ifrå Jon Blanckz hemman i deras by, som dåch icke är annat än ett litet 
lägdestycke, i ett ödesböhle uthi Jonsgårdh, och een halff slåttmyra der hoos. Item Gethsiön, 
som är till 3/8 [?] mijhl ifrå bohlbyen Österåsen, och 1/2 mijhl längre bårt hafwa dee giordt 
sigh fäbodar som kallas Quarnkiälen [fol. 275r] och är ochså innom skattmijlen, men muhlbeten 
där till som dee hafft, går in på Österåsernes afradzlandh Hahlesiölandet? Resp. att dheras 
förmän sig dhes willkor tilhandladt, allaredha a:o 1559 effter ett pergamentzbreef, som lyder, 
att Oluf Jösseson hafwer såldt till Peder Erson på Söre, Jonsgårdh i Häggenås för 19 m:k 
penningar, medh alla tilliggiande lunder. Item att Oluff Jösseson och Erich Peerson hafwa 
såldt till Peder Erson en half myra som heter Handolsflo för 10 m:k huardera, men skulle han 
blij ofrälst där oppå, skulle han sökia Oluff Jösseson och dy afhändt sigh förnämbde godz, och 
tillängnadt Peder Erson och hans arfwa ewärdeligen at behålla, huar under dee prætendera 
innehafde rättigheet. Actores föregifwa, at Jon Blankz hemman hafwer så mycket mindre 
slått, som Jonsgårdh och halfwa Handohlsflodh är, men uthi skogh och marck medh wåhner 
och annan nyttningh, som en af andra grannarne, warandes Handohlsfloan belägen pass en 
half mijhl ifrå ödesböle Jonsgårdh, södsödöst derifrån och innom Österås skattmijhl belägen. 
Dhen andre halfwa Handohlsfloan hörer Handoghz byamän till. Sööreboena föregifwa sigh 
warit sinnade at byggia bowall på ödesböle Jonsgårdh, då Österåserne afrådt dhem, på dhet, 
deth icke skulle för trångt blifwa, och dy utsedt sig nu hafwande fäboställe. Bengt Olufson 
säger sig minnas, enär dhet skiedde. Erich Olufson i Swedan föregifwer hans fader bedia låf 
af sin fader därtill, och han dertill intet samtycht, och han lijkawell dhet giordt. Strax brede 
wijdh, några steenkast ifrå Jonsgårdh ödesböle, hafwa tree st:n i Österåsen ett ödesböle som 
kallas Labbgårdh, nembl. Erich i Swedhan, Erich Swänson och Henrich Nillson, och uti 
Johnsgårdz ödesböhle tillijka medh Söre, nembl. Peder Pederson i Langården, Jöns Larssons, 
Anders Simonsons och Hemming Gisslesons hemman äga, och Jöns Larsons och [fol. 275v] 
Anders Simonsons gårdar hafwa där sina fäbodar [i] Langården och Jon Blanckz och Nillss 
Pedersons i Öhrabodarne uti Granbo. Twå bönder i Carlsgård, Hemming Gisslesons, Anders 
Olufsons och Nygården. Och ehuruwell Jon Blanckz hemman hafwer såldt bårt sin andehl i 
Johnsgårdh till Sööre, så hafwer dhet dåch fäbodar för sitt hemman, och Söreman och intagit 
een platz till fäbodar, oachtadt at dee hafft sielfwe fälöth widh Sällsiön och ett widh Bude. 
Bengt Olufson och hustru Kerstin berätta, sigh på 10 åhrs tijdh intet hafft där sin boskap, som 
dels af fattigdom är förordsakadt. Bengt säger sig för Jonsgårdh, till Jon Blanckz hemman 
gifwit 3 öre, och des nu warande åbo Oluff Kiehlson, som hålles otroligit och Oluff skall igår 
sagt, honom sigh dem 1692 biuda, enär han hördt denne action skulle komma fram och före. 
Anhållandes Österåserne, at dee må komma ifrån intagne fäbostelle, och intet heller dhet 
hafwa i Jonsgård, emedhan som icke mera köpt är än 1/5 i dess ödesböhls lägde och en half 
myra, och intet nämbnes något fäboställe? Resp. att där nämbnes alla dess tilliggiandhe 
lunder, hwar emoth exciperades och inwändes at 1/5 dehl i ett böhle icke må hafwa medh 
bohlbyen lijka rätt, och den som bem:te 1/5 såldt, dessutan sin fulla andeel i skogh och mark 
hafwer.  
 Ehuruwell Jon Blanckz hemman i Österåsen hafwer anno 1559 såldt sin femptedeel uthi 
ödesgodzet Jonsgårdh och halfwa Handohlsfloan till Peder Erson i Söre med alla dhess under-
liggiande lundher, och Bengt Olufsons fadher Oloff Bengtson i Söhre uti mannaminne hafwer 
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pass een half mijhl där ifrån bygdt [fol. 276r] fäbodar, och hafft muhlbete på bohlbyens 
skatteskough, och des afradzland Hahlasiölandet, och icke dhet allenast, uthan och des 
medelst dem hindradt uthi sine diur- och skogzwåhner, och Jon Blanckz hemman lijkawähl 
och icke desto mindhre hafwer som andra grannarne i byen, sin fäbowall och löthegångh, och 
i skogh och mark med dem lijka rådande, och således icke willia och kunna tåhla utbydzmans 
inpass medelst sin tilhandlade 1/5 i ett ödesböhle, som innom dheras skattmijhl är belägit. Där 
till medh är icke bewijst, at någon skatt är derföre gifwit, huilket är tagit i betenckiandhe. Och 
såsom alla ödesbölen äre förklarade effter 40 cap. Byggningabalcken L.L. icke wara utom 
hanck och stöör rådande, och Söreman intet heller kan bewijsa sig medh Österåsernes låff och 
minne hafwa bygdt sina fäbodar på Qwarnkiälen, icke heller nånsin hafft bowall på 
Jonsgårdhz anpart; altså finner rätten skiälligt, att Bengt Olufson och hustru Kerstin Peders-
dåtter i Söre af ofwantallde skiähl intet är berättigade till hafde fäbodar på Qwarnkiälen, och 
måste derföre träda der ifrån, och låta bohlbyen niutha obehindrat sitt muhlbete [i] skogh och 
marck uthi een och annan måtto, och wara benögd medh köpte 1/5 i Jonsgårdzlägden och 
halfwa Handogzfloan, dåck medelst nederlagd arbete tillåtes dem at bruka och bärga bo-
wallen, så längie den wäll wäxer.  
 
18. Att fendricken wälb. Gustaf Gyllengrijp hafwer reest här ifrå sochnan a:o 1687 om 
winteren, kunna tålffmännen sigh påminna, men på huad dagh, intet, och förmena dhet skee 
uti martij månad, och capiten Magnus Ulfsparre berättar sig i compagnie rullan hafwa anno-
terat huad dagh och tijdh han a:o 1687 rest her ifrån [fol. 276v] och intet igenkommit, hwilket 
han will wijsa heller attestera enär han kommer heem, därest rullarne äre.  
 
19. Peder Ersons saak i Siöör emoth Elias Köhn omtallthes at tijden denne lögerdagz affton 
är förlengst förluppen, och måtte dy om måndagen, som är den 6 martij, förtagas, då nembden 
sade sigh suttit ansatte tingztijmor, och begärte dimission. Actor gaf sig tillfredz i dhet an-
seende, att töfwa till höstetinget, hwar medh Köhn war nögder, och föregaff sig eij kunna nu 
swara, effter Peder Erson hafwer förlijkt sigh med Hemming Siulson i Näset, som först 
honom missfirmadt, och nu först fått dhet wetta, och intet kan skaffa wittnen tilstädes, som 
Hemmingh dhet bewijsa kan. Begärandes dilation till näste tingh at låta stembna sin sagusman 
Hemmingh i Näset, dertill han ingen tijdh hafft, utan måst upwachta maioren Carl Gustaf de 
Charliere uti sin opassligheet, huar till nembden beiakade.  
 
20. Henrich Biörson upbödh tredie gången Peder Gelofsons hustrus 1/4 i Fiähle hemmannet 
för 22 d:r 16 öre s.m:t oklandrat, dåch såsom dhet utom börden såldt är, reserveres Kongl:e 
Maij:tt och cronan des lösn etz.  
 
21. Sammalledes opbiuder han tredie gången Swen Olufsons Nillikas hustrus 1/4 i Fiähle-
hemmannet för 21 d:r s.m:t, Kongl. Maij:tt och cronan des lössn förbehållen i ber:de an-
seende.  
 
22. Jacob Anderson ifrå Fårss sochn i Ragundz gelldh upbödh förste gången comministri h. 
Peer Klåckhåfs hemman i Häggenås sochn och Norderås by, Storgården ben:d, af 2 tunl., för 
79 d:r 16 öre s.m:t, warandes köpet skedt d 26 martij a:o 1689, och hemmannet utom börden 
såldt, som reserveres Kongl. Maij:tt och cronan till lössn, där icke rätte bördmännen innom 
lagzsens determinerade tijdh dhet inbörda och klandra. 
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Syneprotokoll 6 juli 1693  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 392v – 394r, RA.  
 
Anno 1693 den 6 julij trädde hela nembden i Lijtth tilsammans, at öfwerläggia och 
considerera håldne syhn gårdagen och detta dato förmiddagen, och effter någon discurs och 
samtahl om h. maiorens byggnad på förra bostellet och nu warande lensmansgårdh i östre 
Söre, uti dee åhr han dhet bebodt, nembl. 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685 och 1686, som 
effter herr maiorens ingifne specification synes något anseenligit wara, men intet synt och 
wärderat, och Jacob Jöranson på förra länsmansgården i wästre Sööre bygdt dee åhr han der 
bodt, nembl. 
 Anno 1666 hafwer han dhet tillträdt, och samma åhr d. 5 decembris låtit sex st. nembde-
män wärdera der på giord och anwänd kåstnadh, som war 68 d:r s.m:t. A:o 1667 d. 9 decem-
ber låtit i lijka måtto werdera dhet åhretz byggnad för 24 d:r 24 öre s.m:t. A:o 1668 sammal-
ledes för 19 dahl s.m:t. A:o 1679 den 28 jan. dito för 78: 8 öre, huilka werderingar är på laga 
tingh den 17 januarij 1680 approberade, test. Daniel Larson Sidenius, förutan 20 r.d:r böxle-
penninghar, warandes dereffter in alles 220 dahl. s.m:t, föregifwandes herr maioren effter 
högsta förmågo sig winlagdt, at bringha alt i godt skick, och först förordsakadt at reparera 
hängnaden för åker och ängiar, som swårt nog för des widlyfftigheet skuldh warit, och sedan 
bygdt af nyo, som specificerat fins och mera skulle warit giordt, om han icke blifwit siuuk 
förledne winter, då alla materialier bordt framföras heller kiöpas, och enär han någorlunda 
blef restituerat, war åkeföret förbij, och kunde dhet icke bringa heem, som och befans, at till 
80 st. timberståckar äre huggne och barckade, och liggia 1/4 mijhl bårt, och sompt närmare.  
 Stadnade eenhälleligen i dee tanckar, at der till intet kan göras, helst och emedan som 
ingen underskrifwen syhn är på wästra Söre upwijst, och icke committerat at afdömmas, 
iemwell och at ingen actor der till är. Icke heller skall någon ordinarie syhn wara hållen på 
östre Söre widh [fol. 393r] herr maiorens till- och afträde, utan lembnes därhänn. Och skulle 
något feel finnas hoos Jacob Jöranson, så wore där intet at tilgå, emedan som han utfattig är, 
och dess ägendom till creditorerne effter laga doom uthexequerat, och sitter allenast inne med 
sin styfmågh dragon Larss Erson Färill, at intet mera kan komma i consideration, än huad h. 
maioren för sina åhr på ordinarie bostellet wästre Söre bygdt hafwer, och dhet liquidera emoth 
hans skyldigheet och åhrlige byggnad, som pröfwades i anledning och proportion af Kongl. 
Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordning och dess 5 § intet ringare kunna här å orten berächnas än 
8 d:r 10 ⅔ öre s.m:t, förståendes som een bonde. Och alldenstundh herr maiorens upsatta 
stugu och cammare finnas kåstbarare än een stugu som een bonde bör opsättia; altså beslöto 
nembden eenhälleligen, at dess kåstnad måtte wärderas och berächnas, och icke effter Kongl. 
Maij:ts husesyns ordningh hållas för wissa åhrs byggningar, utan crediteras effter wärdiet. 
Altfördenskuldh werderades herr maiorens opsatte stugu med cammaren och förstugan för 53 
d:r 8 p:g:r effter een serdelles lista. 
 Fähuset berächnas ordinarie för tree åhrs byggnad. 
 Stallen effter giord omkåstnad och werderingh interim och till des den ferdigh blifwer, 
som belöper effter specification 11: 14: 16 p:g:r s.m:t. 
 Effter 3:die § i Kongl. husesyns ordningen åligger herr maioren reperera och hålla husen 
wid macht, som in alles icke giordt är, och i synnerheet nödigt warit at optäckia portlåftet, 
som pröfwes eij ringare kunna kåsta med trod granbarck, näfwer och taakwedh. Item täckior 
och raffter. Item nederste huarfwetz conserverande med jordens afskåttande och näfrens dijth-
läggiande, till dess rummet för nya byggningen blifwer uthsedt och förordnat, och om deth 
icke warit, föregifwer h. maioren dhet förlengst skulle wara reparerat, än 7: 5: 8. [fol. 393v]  
 Stallgålfwet i hörummet förloradt och taket dråppachtigt, som giöres och repareras medh 
1 d:r 4 öre. 
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 Nårre källareboden och swahlan belägges medh näfwer och ny taakwedh för 2 d:r: 10: 16. 
 Östre kornladans östre långwägg bör conserveras med flathtelliande och fodrande medh 
bräder som effter opsattz och wärdie kåsta 4 d:r s.m:t. Ett bordh utur köket är bårta och 
rächnas för 24 öre.  
 Cammaren på nårre sijdan war 1686 såsom odugelig funnen och medelst många och 
fleera dhes utan än Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordningh fodrar, skattas onödigh, och 
intet meriterar någon reparation, dy gåes dhen förbij.  
 I lijka consideration kommer lilla byggningen, fast än dhen kan wara och är duglig till 
wäggiar etz. at herr maioren intet der med kan graveras, dåch synes dhen kunna tiena och 
sättias öfwer hualfde källaren, huars bodh är odugeligh, så frampt anbefalte nya byggningh 
icke dhet hindrar.  
 Förkomne pertzedlar och innanrede i lilla byggningen som bör reserveras och icke dis-
traheras, som effter â part specification kunna kåsta 2 d:r 30 öre s.m:t.  
 Östre stugun på ordinarie bostellet war 1686 alldeles dugeligh, men nu äre beggie 
långsyllorne skadde, och i synnerheet den nårra, huarföre måste dee med näfwer och ståckar 
wähl bewaras, som kan skee medh 16 öre.  
 A:o 1686 war gamble staburet nord om gården ferdigt, men nu är teckian och raffterne 
förlorade, som bör skaffas och göras färdige, som pröfwes intet kunna skee under en dal. 
s.m:t, emedhan som taket måtte röras.  
 Emedan som maioren hafwer 1692 ett dito stort wästan före reparerat, så kan han intet 
med flere i synnerheet graveras.  
 Lilla gamble stallen som brukas till swijnhuus är förlorat, och efftersom swinhuset wid 
gamle fähuset war 1686 dugeligit till wäggiar och taak, och sedan nederrijfwit, så bör ett nytt 
opsättias för och medh 2 d:r s.m:t.  
 Alldenstundh effter 1686 åhrs syhn finnes af gerdzlegårdarne warit oduglige 354 1/12 
famn, huilka maioren [fol. 394r] hafwer giordt duglige uti sine sex åhr, och der till medh icke 
allenast reparerat och hållit dee öfrige wid macht etz., som syneransakningen utwijser, utan 
och 130 famnar så godt som af nyo upsatt; huarföre kan han intet debiteras för återstående180 
famnar som begynna at luta, helst och emedan som gerdzlegårdarne intet alla kunna heel nya 
och ferdige wara.  
 Sedan confererades huru medh underlagde hemmans byggnad som Kongl. Maij:tt nådigst 
1689 låtit sigh af Jönss Månson tilhandla, bör förhållas, om han bör tilhållas husen effter 
förordningen färdige ifrån sigh lefwerera, heller om förståtz kan, at han försåldt deth som deth 
då befans, och icke till widare answar obligeras? Effter något betenckiande beslötz som 
föllier, nembl. att där till intet kan göras efftersom inga ordres der till äre, och sälliaren boor i 
en annan sochn, och kan fierenn på sitt arbete wara stadder, och icke till answar kallader, och 
sidst at nembden ingallunda willia längre uti högsta andtijman [bärgningstid] ifrå sitt 
gårdzarbete hindras som skulle lända dem till undergångh etz.  
 
Liquidations rächning för h. maiorens bostelle i wäster Söre by.  
 
 Debet       Credit  
För 1687, 1688, 1689, 1690  A:o 1687 hafwer h. maioren af nyo 
1691 och 1692 åhrs byggnader  och godt furutimber opsatt ett fähuus  
à 8 ⅓ d:r s.m:t 50: – : –  13 ¼ ahl långt och 10 ½ aln bredt som  
Effter 3 § i Kongl. Maij:ts 1681  berächnas för tree åhrs byggnad  
åhrs husesyns ordning åligger  à 8 ⅓ d:r s.m:t  25: – : –  
herr maioren reparera och   En stugu och cammar 1690 medh  
hålla wid macht antagne huus  alt innanrede, panelning för föns-  
som in alles icke giordt är, altså   ter och dörar, wäggiar och takens  
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opföres des feelachtigheet tillijka  hwitlimning och måhlning med  
med förkomne pertzedlar 20: 26: –  gardiner etz., werderat som ransak-  
Pro saldo öfwerbygdt effter   ningen utförligen förmår för 53:  – : 8  
denne rächning, men icke desto  På nya stallen effter opsattz  
mindre böre opförde och speci-  och werderingh kåstat 11: 14: 26  
ficerade huus botas och  
byggias 18: 21: –   ________ 
[Summa] 89: 15: –  89: 15: –  
 
 
 
 
Extraordinarie ting 1 september 1693  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 430r – 431r, RA.  
 
Anno 1693 den 1 september höltz extraordinarie tingh i Lijth, närwarande chronones lensman 
Nils Carlson och nämbden.  
 Peder Erichson i Siöör   Erich Pederson i Moo  
 Olof Jonson i Ringstad  Siuhl Peerson i Boda  
 Hanss Hanson i Palleråsen   Erich Peerson i Korstad  
 Oloff Påhlson i Klösta   Olof Anderson i Kallsta  
 Peer Peerson i Tonäs  Peer Olufson i Backen  
 Erich Olufson i Swedie   ––    ––    ––     
 
Jöran Anderson ifrå Nårie och Bestan sochn, angafs hafwa rymbdt ifrå regementzfeltskären 
mest. Jockum Kröger uti Brunflodh för några weckor sedan, och uthi Föling sochn och Tonäs 
by fasttagen, och under wägen stuhlit effterfölliande pertzedlar som han tilstår, nembl. en blå 
comissjacka någit nött, med guhlt foder och fem dusin mässingzknappar, som warit förgylte, 
och är wärderat för halfft emoth deth kan kåstat, och belöper 9: 8 öre s.m:t. En räflat bössa 
medh kruthorn för 3 d:r s.m:t. Twå st. skiorter för 29 ⅓ öre. Ett förkläde för 16 öre. Ett litet 
floor för 4 öre. Et par ullwantar 5 öre. Ett [fol. 430v] par handskar 5 öre. Ett eldfyr 2 öre. En 
liten yxa för 6 öre. En kaka brödh och litet smöör för 1 öre af kyrkby käringen Brita Peders-
dotter. Af Jöns Anderson Sachtmodig i Österåsen 30 öre s.m:t, och där af igenfått allenast 10 
öre. Aff Påhl Zachrieson på Häggenås kyrckiobord förutan bössan et litet stycke kött om 1 
m:k 1 öre, men nekar till en halssduuk. Oloff Erichson Qwick een fällskafftknijf 8 öre, som 
Jöran föregifwer sig bårttappat. 
 Änckian Karin Pedersdåtter i Prijsgården beskylles hafwa hyst rymmaren Jöran Anderson 
öfwer natten och gifwit honom math, och wijst wägh till Fölling, och öfwertalat honom att 
bära ett breff och curss till Fölingh? Resp. at han kom middagztijdh och begärt hwijla, eme-
dan som han dhen dagen intet kunde hinna till Fölling. Säijandes sig wara ifrå Nårie, och 
gästatt sitt folck i Brunfoldh, och ärnadt sig till Nårie igen, och därmedh stadnat qwar, och 
arbetadt om affton för någon math, och om morgonen fölgdt dhess sönner Peder och Oluf 
Olufssönner, som gingo till slåtten tillijka medh Oluf Larson och hans hustru i Huusåhs. 
Hustru Karin berättar honom gå genom gårdarne där i grännan, och at han intet war dölgder, 
och at hon grannen Anders Månson genom hans drängh Jönss Gunmundson låtit wetta dhet en 
bagge war hoos sigh som wille gå till Föhling, och hustru Karin Olufsdotters i Krokzgården 
sönner Jöns och Erich Arfwedzsönner wore och där den gången, och aftalte at sända medh 
Jöran cursen till Föling. Jöran föregifwer sig icke gått genom gårdarne och inga fleera råkadt, 
än som nambngifne äre, nembl. Peder och Oluf Olufsönner i Prijsgården, Jöns och Erich 
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Arfwedzsönner i Krokzgården, och Oluff Larson och hans hustru i Huusåhs, och af Peder i 
Prijsgården köpt ett par handskar för 10 öre s.m:t, dhet Peder tillstår. Jöran [fol. 431r] säger sig 
och köpt af Peder ett par gambla wallmarsstrumpor och litet toback och af modran litet math, 
huartill Peder nekar, och hustru Karin äfwenså, och berättar sig gifwa honom litet math. 
 Enhälligt votum, at Jöran plichtar effter straffordningen tree gånger så mycket som tyfna-
den är, och för dhet han af stölden förloradt, och at medh Jörans hysande och köpslagande op-
skiutes till ordinarie höstetinget, då alla interessenterne skola wara till mundz och afwänta rät-
tens utslagh. 
 Såsom Jöran Anderson ifrån Nårie hafwer af åtskillige stuhlit penningar och pertzedlar, 
som äre werderade för 15 d:r: 19: 8 s.m:t; altså dömmes han effter Kongl. Maij:ts strafford-
ningh at böta tree gånger så mycket som tyfnaden, som är 40: 26 öre, och der till medh för 
dhet han af tiufften förtärdt och förfarit, som är 30 öre. Så at hela summan blifwer 41: 24: 
s.m:t. Anbelangande dhet änckian hustru Karin Pedersdotter i Prijsgården hafwer hyst Jöran 
Anderson under rymningen, och sonen Peder med honom köpslagat, så är skälligt funnit, låtha 
der med bero till höstetinget, då Oloff Larsson i Huusåhs, och Jöns och Erich Arfwedzsönner i 
Krokzgård tillijka med Anders Månson i Prijsgård, som föregifwes wettat där af, och låtit icke 
allenast honom passera, utan och sändt een curss och bref med honom till Föling, skolle 
förhöras, och saken med doom afhielpas. 
 
 
 
 
Ting 20, 21 och 22 november 1693  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 550v – 561v, RA.  
 
Anno 1693 d. 20, 21 och 22 november höltz laga tingh medh allmogen aff Lijttz tinglagh, 
närwarande befallningzman Lorentz Backman och nembden.  
 Peder Erson i Siöör   Erich Peerson i Kårstad  
 Arfwed Erson i Brewågh  Oloff Anderson i Kallstad  
 Erich Person i Moo   Siuhl Peerson i Boda  
 Erich Olufson i Swedie  Oloff Påhlson i Klöstadh  
 Peder Peerson i Tonäs   Peder Olufson i Backen  
 Hanss Hanson i Palleråsen   Jöns Enarson i Byom 
 
1. Dato aflade Jöns Enarson i Byom sin nämbdemans edh.  
 
2. Larss Peerson i Husa lemnadt effter sigh trenne barn, Peder, Ingeborgh och Erich, huars 
faderbroder Olof Person i Norderåsen och moderbrodern Erich Erson i Kougstadh blifwa 
deras förmyndare. Hans barn med senare hustrun äre Jöns och Märit, som äre twillingar, huars 
moders systerman Johan Hålländare i Kläppe blifwer förmyndare, och alla tree åligger effter 
lagh och förmyndareordningen wara betenckte där om all giörlig wårdnadh hafwa.  
 
3. Sahl. herr Roaldz änkia hustru Anna Klåckhåf beswärade sigh öfwer Nillss Erson i 
Hökbeck, för det han låtit [fol. 551r] een på lega hafde ko af wårdzlöösheet omkomma om 
somaren 1692, föregifwandes at hon sedt henne om winteren wara så uthswält, at hon eij kun-
nat läfwa? Resp. at han hafft koon på lego, och den war så wähl framfödt som hans egna, och 
icke af mangell på foder omkom, utan effter pingest i skogen lämnat effter om een lögerdagh, 
och icke igenfunnen för än om tijssdagen, då hon war på en tallmo ihählrifwin och upätin. 
Hustru Anna föregaf, at hans granne Anders Olufson lärer wetta något der om berätta, som 
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sadhe sigh sama wåhr komma gående, och see en annan koo stånga hust. Annas ko omkull, 
som hielptes upp af wallbarnet, och en månadt eller så i höandan sedt samma ko liggia på een 
sandmo, och war där af allenast quart hufwudet och någon hudh af halssen, och dhet öfrige 
twifwels utan af odiur och hundar förtärt och bårtburit. Nillss Erson föregaf ytterl:e sig henne 
wäl framfödt, och at hon icke långt för midsommaren omkom, och at hon syntes komma till 
wägen som löper till Byom, och enär hon sacknades, skulle wallpijgan, om sina 15 åhr, tillijka 
medh grannens Anders Olufsons son, och af 15 åhr är, gått neder åth myran at sökian, och 
intet funnit, kommandes intet ihugh at sökia på mohn, där hon tijsdagen effter igenfans wara 
upäten. 
 Parterne förlijcktes sålledes, at Nillss Erson låfwade gifwa hustru Anna Klåckhåf 1/3 
tunna korn, huar med hon war benögd.  
 
4. Dragon Johan Roos kärade till Peder Henrichson i Gräningen om ett par knijfwar, som 
han 1690 annandag påsk mistat hoos Hemming Kiehlson i Kårstadh, och igenkändt förledne 
winter hoos Erich Pederson i Kårstadh, där Peder Henrichson är inne och en dehl af hem-
mannet brukar? [fol. 551v] Resp. at han dem fådt till skiänckz af ryttare swentienaren Hanss 
Jonson Källbergh, som dragon Peder Erson Hagell kan wittna, huar till Källbergh nekar. 
Pedher Hagell berättar Kiällbergh gifwa Peer Henrichson uth på förstugubrohn ett par 
knijfwar, och Pär Henrichson sade, du är grym som mig dem gifwer, och Hanss sade giöm 
giöm, dhet han giorde. Hörandes Johan Roos om affton många gånger fråga effter sina knijf-
war både medh onda och goda, säijandes, huru längre dhet dröijes, så får iag mina knijfwar 
igen, men Hagell säger sig intet wara så betencht och dhet uppenbarat. Kunnandes Peder 
Henrichson wäl wara inne, men som stugun war full medh folck och mycket sårlades, kan han 
eij wetta, om han dhet hörde. Peder Henrichson föregifwer sigh intet höra Johan Roos frågadt 
effter knijfwarne, huarken förr han dem fått heller sedan. Actor säger sigh fått kundskap dhet 
Peder Henrichson hafft knijfwarne enär han war brudgumme och om söndagzaffton gått till 
honom at fråga där effter, då Oloff Roaldson och ryttare Pär wore hoos honom, och Oluff sedt 
Peer Henrichson kasta bårt knijfwarne, heller kommer han illa där medh uth. Enär actor frå-
gadt effter dee knijfwar som han hade enär han brudgumme war swarat, dee samma kunna 
wara både siunckne och brände, och huars dee woro, som han hade hoos Larss i Halfwars-
giärde? Resp. att om dee wore hans, kunde han dem wäll igenfå, och om morgonen dem be-
kommitt, och effter Oloff Roaldsons tahl kastat knijfwarne bårt och dem förwaradt i cam-
maren. Wettandes intet för wisso hwem dee tillhörde, föregifwandes sigh i prästegården strax 
effter han fått knijfwarne gifwit Hanss Jonson [fol. 552r] till igengåfwa 6 öre s.m:t, huar till han 
nekar. Pär Henrichson föregifwer dragon Johan Söörman skall och wetta betygha, dhet Hanss 
gifwit sigh knijfwarne. 
 Arfwedh i Brewågh berättar Hanss Kiällbergh förledne winter uti Röden möta Peder 
Henrichson, och bedit honom komma in på en kanna öhl, och fått till swar, at han bordhe 
heller spendera på honom för bekomne knijfwar till skiänkz, då Kiällbergh sade, stal iag dem, 
och Peder, att han dhet intet kan wetta, och dee folgdz in i sochnstugan, men Kiällbergh 
föregifwer sig då intet talla med Peder Henrichson, huarken om ett eller annat. 
 Johan Söörman föregifwer sig eij minnas wara i Kårstad annandagh påska 1690, och fast 
mindre någon wettskap om några knijfwar, som skolle wara omtallde, hafwa. 
 Peder Erson Hagell aflade sin edh och wittnade, at Hanss Jonson annandagh påska 1690, 
uth på Hemmingz stugubrohn i Kårstadh, om afftonen då liust war, gaf Peder Henrichson ett 
par knijfwar, räckiandes dem åth honom och Peder Henrichson sade, honom wara grym, som 
sigh gaf knijfwarne, och dem togh och hölt litet upp, då Hanss sadhe, dhet ei wara stoor saak, 
giöm, giöm, och wore flera på brohn som han eij minnas, förutan Bengt Stadigh som nekadt 
sigh dhet minnas, huilcket Hanss Jonson förehöltz och han nekar. 
 Actor Johan Roos tillspordes, om han icke weet huru där medh mon wara, och swarade 
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sigh läna Hanss Jonson knijfwen at karfwa toback, och sedhan begärt den igen, och han 
swarat sig den tilbaka lefwereradt, och där medh måst sigh nöija. Påminnandes sigh gå 
därifrån effter middagzmåhltijden till Erich Peerson ib:m, och enär han skulle [fol. 552v] äta 
afftonsmåhltijd, knijfwarne sacknadt, och strax luppit till Hanss quarteer, och frågadt effter 
dem, och han sagt sig dem restituerat, huilket Hanss säger sigh intet minnas. Johan Roos frå-
gade Hanss, huij han förste storböndagen sporde om knijfwarne? Resp. at han hördt af sin 
styffader Peder Erson, dhet Peer Henrichson sagt sigh fått af honom knijfwar, och derföre frå-
gar. Johan Roos swarat och påmint Hanss af sig läna knijfwarne, och han swarat dhet Päär 
Henrichson skall intet få sig där till. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom ett wittne bringar en till lagen, och Peder Erson Hagell edelligen intygat, at Hanss 
Jonson gifwit Peer Henrichson Johan Roos mistade knijfwar, huartill och sanlijka lijknelsse 
fins; altså dömmes han sielf tålffte sig der ifrå edelligen befria nästkommande tingh. Här 
emoth Hanss Jonson appellerade under låfl. lagmansrätten.  
 
5. Larss Påhlson i Bye prætenderer af sin tilldehlningzbonde Oloff Olufsson i Gräninge, at 
hålla sängkläder, wedh och kookkärill åth swentienaren, som andra tilldelningzbönder göra? 
Resp. at han gifwit ryttaren Swän Peersson Grop sex m:k kopp:rm:t om åhret, och mera will 
han eij wetta af, efftersom hans nybygge är allenast skattlagd för 1 ½ tunlandh och 1/4 röke-
mantal. Actor, at Swänn Groop hade rustningen sielf till 1689 exclusive, och hoos honom sin 
inquartering, men medh 1689 till datum sielf rustat, och swentienaren suttit och sitter i hans 
huus och hållit sig sielf sängkläder etz. och söker derföre wedergällning, men för 1686, 1687 
och 1688, som han fått af Oluff disputerer han intet, utan blifwer effter afftahl, fastän han 
inquartering nöth. 
 Såsom ingen wiss ordning fins wara giord huru stoor [fol. 553r] servitz en ryttar swän-
tienare bör åhrligen för sängkläder etz. hafwa, icke heller huru mycket een tilldehlningzbonde 
böhr där till contribuera; altså kan där till intet göras.  
 
6. Under h. maiorens compagnie anmantes fölliande hemmans åboer. 
Lijtth sochn. Skickia, Oloff Erichson 2 tunl. crone, förmantes tredie gången. 
 Söre, Bengt Olufson skatte 4 t.l:d andre gången. 
 Lorentz Wangnskiärs hemman 4 tunland, beboos af Peer Henrichson, 3:de gången tilsagd 
  at byggia. 
Häggenås s:n. Kougsta, Erich Erson 4 tunl. skatte, 2:de gången.  
 Österåsen, Anders Jonson 2/3 crone 1/3 skatte, brukas af corporalen Gissle Hemmingson, 
 tilsagd 3:die gången at byggia. 
 Österåsen, Erich Simonson, 3:die gången åtwarnadt. 
 Ib:m Påhl Håkonson 2 tunl. 3:de gången. 
 Österåsen, Henrich Nillson skatte 4 tunl. 2:re gången. 
 Lassgården 3 tunl., beboos af dragon Oloff Peerson, 2:re gången. 
 Gungården, Knuth Olufson, 2:de gången. 
 Häggestad, Måns Olufson.  
 
7. Under capiten Mag. Ulfsparres compagnie dito. 
Lijtt s:n. Hökbeck, Anders Olufson, tillsagd å wårtinget andre gången och nu itereres. 
 Prijssgård, Anders Månson, 2:de gången. 
 Näset, Jöns Enarson 3 tunl. skatte, förmantes å wårtinget andre gången och nu 3:de 
  gången.  
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8. Hustru Märit Jonsdåtter i Husa tilltalltes för skogseldz släppande förledne wåår, fiorton 
dagar för pingest, som där någon tijdh litet rykt, och effter pingest sigh yppadt, och strax 
skickades budh till lensman om släckningzhielp, som ankom, och den dämpade och utsläckte, 
och giorde ingen skada? Resp. at hennes små söner Erich, om sina 12 åhr, och Jöns, om sina 9 
åhr, som wid fäbodarne woro [fol. 553v] utan tillståndh, dhet fiorton dagar för pingest giordt, 
och hon tänkt dhet intet skulle skada, och därföre ingen hielp i begynnelssen begärt. Erich 
berättar, at boskapen begynte ränna, och han wiste eij bättre, än giorde up elldh på en gl. 
swedia, at boskapen skulle där af stadna och icke ränna, och dhet utan modrens willia och 
wettskap, som där medh war illa tillfredz. Jönss säger sigh effter Erichs begäran taga een 
eldbrandh och bära uth på swedian, huar med eldhen uptändes. Hustru Märit hafwer effter 
pingest, enär ellden sig widgat och gått, sändt budh effter hielp, dijth mäst hela sochnan warit, 
och den utsläckt. 
 Till dombs voterades enhälleligen. 
 Såsom hustru Märit Jönsdotter intet hafwer kallat sina grannar till hielp, enär hon blifwit 
warse elden wara löös släpt af sina barn, utan der medh drögdt till den syntes willia taga 
öfwerhandan, som sträfwer emoth Kongl. Maij:ts skogselldzplacat a:o 1690; altså till 
underdånigst föllie däraf, dömmes hon till 20 dahl. s.m:ts böter, huar af angifwaren niuter en 
trediedehl. Och aldenstundh gåssen Erich är öfwermaga [omyndig] och elden uptändt, dåch 
icke då hetan och tårkan stoor war, ehuruwäll den sedhan sigh yppat. Och emedan som af 
Kongl. Maij:ts placat intet uthtryckeligen fins, at huusböndren böra plichta för den elldh deras 
wallbarn utsläppta, så är skälligt funnit at Erich effter praxin skall för sitt förseendhe därut-
innan som een öfwermaga straffas med rijs å ting eller kyrckiowall af nästa fränder, i 
angifwarens närwaru.  
 
9. Larss Steenson i Grötom angafs hafwa hafft upp eld wekan för pingestweckan widh sitt 
quarnhuus i Jullsåhn, och allenast ett gått stycke up wid Hårka älff på mohn och [fol. 554r] 
myrlanden gått, och budh till sina grannar sändt at släckian och ingen skada giordt? Resp. at 
han fiorton dagar för pingest hade upp eldh widh sitt quarnhuus, och samma dag han månde 
gå derifrån, kom stark sunnanwindh, huar af han antändes, och strax kallat sina grannar och 
någrannar i Grötom, Husa och Kogstadh till släckningzhielp som dhen utsläckte, som så 
mycket lättare skedde, som en stoor rengnskura samma dagh kom, skieendes ingen skada som 
lensman betyger. 
 Samptel votum. 
 Alldenstundh Larss Stehnsson hafwer i låfgifwen tijdh upgiordt eldh wid sin quarn, och 
samma dagh blifwit warse den icke warit wäl utsläckt, och dy kallat sina grannar till hielp, 
som ellden dämpat och ingen skada giordt, altså fins han i det måhlet intet straffwärdigh.  
 
10. Nillss Hansson i Brynie anklagades hafwa S:t Laurentij tijdh sidstleden kommit elldh 
åstadh, emellan Brynie och Bringåsen, som medh grannarnes tilhielp blef släckt och dämpat? 
Resp. at han gått i wall medh boskapen, och af fahra för biörn, som då i skogen grasserade 
och giorde stoor skada, låssade een sin medhafde bössa, som medh löst kruth war laddat, at 
honom skrämma, huar af ellden måtte af förladdningen upkommen wara, dhet Jönss Månsson 
i Brynie berättar sig hördt af sin hustru Karin Hermansdotter, som den dagen och så wallat 
boskapen ett litet stycke ifrån Nillss Hansson, och hördt byssesmällen, och at han intet eldh-
före hade, emedan som huar borde förwarat[?] sitt, och inga flera i byen finnas. Och enär Jöns 
Månson och Päder Wällamsson om afftonen blifwit warsse att röök war i skogen, där effter 
frågadt, och wettat att dee [fol. 554v] som gått wall inga eldhfören hafft, då hustru Karin wettat 
säija, sigh hördt en byss smäll, och Nillss bekände sig sin bössa för biörn skuldh låssat, och 
strax, som berättat är, kalladt släckningzhielp, som den dämpat, och allenast gått kring om een 
furumo å lyngen [ljungen], och ingen skadha giordt. Nillss föregifwer hundarne skälla och 



 63  

 

drifwa i skogen, twijfwels utan effter biörn, och dy låssadt bössan at skräma honom bårt, som 
han den gången icke kom fram till boskapen. 
 Votum. 
 Alldenstundh elden emellan Brynie och Bringåsen pröfwes wara Larssmesstijden löös 
kommen aff dhet drängen Nillss Hansson, som wallat boskapen, låssat en bössa, at skräma 
och afhålla biörnen ifrå boskapen som där nog wankades, och af förladdningen i tändt. Och så 
wida dhen ingen skada giorde, och strax af grannarne blifwit utsläckt och af sådan händelse 
härkommen, så kan rätten intet finna honom wara fallen till några böter, dåch förmanes han 
och andra sig wähl see före i sådanna fall.  
 
11. Effterskrefne rusthållare under ryttare compagnie som slätt häfd och bruuk på sine hem-
man skola hafwa, anmantes effter Kongl. Maij:ts reglemente förste gången. 
 Häggenås s:n. Gungården 2 tunland crone. 
 Lijtt s:n. Huusåhs, Nillss Geting 2 ½ tunland skatte. 
 Korsta. Nills Pederson skatte 6 tunl. 
 Nästgården. 2 ⅚ tunl. skatte. 
 Kähle 3 t.l skatte. 
 Dito, Nills Jonson 3 tunland crone. 
 Hökbäck, 2 ½ tunl. skatte. 
 Fiähle, hustru Malin änckia 3 tunl. crone. 
 Fiähle [fol. 555r] 1/2 crone 1/2 skatte, 4 tunland. 
 Smedsta 3 tunland crone. 
 Söre 4 tunl. skatte. 
 Åsen 2 tunland crone. 
 Kyrckåhs s:n Lunger cronohemman tuå tunland.  
 
12. Corporal manhafftigh Claes Pijhlfelt kärade till rusthållaren Pedher i Siör, för dhet han å 
sidstledne räfstetingh uti Röden in septembri sidstleden, för hans exell:s herr generalmaioren 
och gouverneuren högwelborne h. Otto Vellingk angifwit, som skulle han honom till huart 
möte tilsagdt at tillijka med swentienaren wara tilstädes, dhet han intet giordt, utan enär 
sådanne ordres warit at påbiuda rusthållarne wara tillstädes, at swara för dess rustningz 
widmachthållande heller taga sin återstående löön, hafwer han den uppenbarl. widh kyrckian 
upläst, och icke widare, begärandes at Peder Erson för sådan osanning må blifwa corrigerat, 
och få lagl. näfst, och han niuta sin oskyldigheet till goda? Huar till Peder Erson swaradhe, 
och tillstodh sigh på räfstetinget i Röden på tillfrågan sagt, sigh och rusthållarne i tinglaget 
mäst på huart compagnie mötet och camperingen blifwa tilsagde at wara tilstädes effter dee 
ordre corporalen Claes Pijhlfelt upläsit. Corporalen föregaff, rusthållarena intet warit kallade 
till sidsta camperingh, och till den ändan upwijste h. ryttmestarens welb. Magnus Gabriel 
Willensens breff af den 16 maij 1693 om ordres till camperingen, huar uti intet förmäles, at 
rusthållarne skole wara på camperingen, men at han skulle rusthållarne tillsäija, at dee den 23 
maij skolle wara i Röden, at få wäxade förfothläder och rann till stöflerne. Pedher Erson till-
spordes, huru han kan bewijsa sigh och dee andre rusthållarne warit befalte och tilsagde at 
wara tillstädes på camperingen in junio sidstleden.  
 Rp. at corporalen [fol. 555v] så munteligen som skriffteligen i sochnstugan dhet sagt och 
upläsit, beropandes sigh på sina närwarande cammerater och rusthållare, nembl. Ingell 
Jonson, Jon Bråddeson, Henrich Biörsson, Swän Hästsko, Erich Kiehlson, Nills Erson, Oloff 
Roaldson [och] Arfwed Erichson, huilka berätta och tillstå, sig wara af corporalen i sochn-
stugan tilsagde at upwachta camperingen, och på camperingen tillijka med swäntienarena 
igenom opropade, och där så icke befallt warit, wäl behöfdt wara hemma, och gårdzsysslorne 
i acht taga, och slippa sådan kåstnad. Läns- och tålfmän betyga at enär lensman kommer i 
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sochnstugun at upläsa för allmogen ankomme ordres om ett och annat, så kommer corporalen 
och offta at upläsa och förkunna sina fådde ordres, under stundom kan han dhet förrätta förr 
än lensman och under stundom beggie sänder wid huart sitt bordh, och kan corporalen iblandh 
cederat förnembl:n bordet, fastän dhet gått trögt. Corporalen sade sig läfwat effter herr 
ryttmestarens ordre och mera intet, och will wäl dem igensökia och widh påfodran upwijsa. 
Ingifwandes h. ryttmestarens zedell af den 8 huius, at lagföra Peder Erson för giorde klagan 
för h. generalmaioren och gouverneuren, at rust-hållarne till huart möte warit kallade, 
emedhan som ingen rusthållare till möten warit kallat, utan för särdeles ordsaker skuldh der 
tilstädes böre komma, och at dhet icke till alla möten är skiedt. Widh detta tillfället påminte 
comminister loci wällärd herr Päder Klåckoff, at corpo-ralen Claes Pijhlfelt förledne åhr 
1692, på kyrckwallen förbudit rusthållarne som sittia twå på ett hemman, icke skolle wara 
plichtige och understå sigh gifwa till capplan, mera än som [fol. 556r] en bonde böör, huar af 
dee blifwit opstussige och motwillige och medh stoor möda fått sin wahnlige rättigheet, som 
eij skedt, om icke länsman berättat, sig af befallningsman inga ordres där om hafwa fått, huar 
till corporalen bejakar, och föregifwer sig herr ryttmestarens order där om hafwa.  
 Huilcket alt togz i betenckiande, och stadnade i dee enhällelige tanckar, at såsom hans 
excell:s h. generalmaioren och gouverneuren hafwer resolverat, at herr ryttmestaren icke 
hafwer macht at stembna rusthållarena till möten, utan genom sina underhafwande låta dem 
wetta huad på deras monteringar kan fehla, och där deras sammankomst skulle änteligen fod-
ras och finnas nödigh, at befallningzman skulle där om anlijtas. Icke heller kan Peder Erson 
öfwerbewijsas hafwa sagt, rusthållarne till alla möthen warit kallade och stembde, och 
närwarande rusthållare berätta sig warit af corporalen tilsagde i sochnestugan at upwachta 
camperingen, som ransakningen medh mera innehåller och uthwijser. Altså kan rätten intet 
finna Peder Erson i dhet måhlet wara bråtzlig och straffwärdigh, heemställandes dhet öfrige 
uti wederbörandes omdömme och hemmande.  
 
13. Herr maioren Carl Gustaf de Charlier, tillijka med sina grannar i Söre, beswärade sig 
öfwer Siuhl Person och Nillss Peerson i Bode, att dee tijdh effter annan medh sin boskap 
öfwerfara och utbeta deras ängiar och betesmarck, så i Nydrole som i Hässieslått, 
Biörnkringlan och Mycklekiermyran, iemwäll och effter egit tyckio olåfwandes hugga timber 
och bräder på dheras skogh, begärandes blifwa för sådant intrångh och åwerckan befriat och 
förskont, efftersom dee skifftat skogh sin emellan hafwa? [fol. 556v] Resp. at dee förmana sina 
wallbarn intet komma på deras sloar, och at skilnaden löper och sträcker sigh till Myckell-
kiernmyran, och kan ingen dem dhet betaga och förmena, och för gamalt warit wahnligit, at 
Söreboerne tagit granbarck på Bodaskogen och annat slijkt och Boda någon wedh ifrå Söre-
skogen. Nekandes, sin boskap dem någon skada giordt, men lensman berättar, sig offta mött 
deras boskap på Söres betesmark, huar till nekas, förutan deth dee kunnat wid skillnan gått 
öfwer wägen. Hässieslåtten och Biörnkringlan berätta synemännen wara med måss öfwer-
gången, och icke på tiugu åhr slagne och bärgade, och stora fäwägar löpa af och an. Bodamän 
föregifwa Söre boskap där och wallas, huar till nekas. Brattdrohle på östre sijdan om Hårkan 
gräntzar på Brewågz bydz tract, huar till Arfwed i Brewågh suarar, huarken warit kallat på 
synen heller stämbdt till tinget, men nogh kan sant wara, at deras hästar kunnat dijth komma, 
efftersom dhet icke mera är ifrån byhn än till 1/4 mijhl, och ingen hängnad kringh. Hökbäck 
och Smidsta föregifwer sig intet warit å synen öfwer Kringelödrohlet, icke heller wetta, at 
deras boskap dhet uthbett, men lensman berättar sig offta sedt boskap ifrå Hökbäck komma, 
och genast wid strandan drifwas till Kringelödrohlet, huar till Nillss Erson nekar, och säger 
dhet obewijssligit wara sielfwa Kringelloken aldelles uthbett wara. Hökbäck och Smistadh 
berätta at Bude och färiemans boskap kunna så wähl som dheras skadan giordt, och ingendera 
af dhem är tillstädes, [fol. 557r] och protestera emoth deras ohängna, dhess utan ingen kan i 
tätha bygden hafwa sine ängh frie. 
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 Hårkängie hörer och Söre by till, som är belägit öster om Hårkan, och beklagas af 
Brewågz boskap icke allenast uthbett, utan och höst och wåår förtrampat, grääswäxten till 
mehn och skada. Arfwed föregifwer Brewåg där någhon slått hafwa, och måtte betan, och 
Söre kommer intet dijth, som swarar, at Brewåg må beta sin ringa dehl wid åhn och sedhan 
icke dijth koma och deras förderfwa. 
 Ehuruwähl ägande syhn förmäller, at mycken fätrådh, så wäll widh Nydrolet som Hässie-
slått, Biörnklingran och Myklekiärmyran, af och an fins och är, och Siuhl Pederson och Nillss 
Pederson i Boda föregifwa sin boskap dhet icke med deras minne och willia giordt hafwa, 
utan åklagarenas boskapsdrifft dhet kunnat äfwen wähl giordt, och at dee som ägare hafwa 
macht at beta effter sin andeel widh Mycklekiärnmyran, och widare intet giordt. Och så wida 
dheras boskap intet äre där fundne och tagne, icke heller något widermälo som lagh säger, så 
kan rätten intet där till göra, utan åthwarna åboerne i Boda, at dee sielfwa och dheras wallbarn 
tilhålla icke göra Sörebona något intrång och åwerkan på dheras afdeelte skogh, betesmark 
och sloar i någon måtto, wid laga botum. 
 Angående Brattdrole öster om Hårkan, som Brewågarne angifwes hafwa låtit förtrampa, 
och der till med åhrligen utbeta Hårkängie, som merndels hörer Söreboena till, och ändåch 
dee huarken till ägande synen warit kallade eller till tinget stembdt, så åthwarnas dee lijkawell 
at wara omtänchte at deras grannar måge sine sloar och ängiar hafwa i fredh så i een [fol. 557v] 
som annor måtto. Sidst, beträffande Hökbäckz och Smistadz angifne giorde åwerkan och 
uthbetande i Kringellödrolet och sielfwa Kringellöhn, så hafwer Hökbeck och Smistadh intet 
wettat af hålldne ägande syhn, och fast mindre dhen bijwistadt. Förgifwandes där hoos sin 
boskap med sin willia aldrigh där warit och någon skada giordt, ehuruwel dhet lättelligen kan 
skee, så af deras som Bodamans och färiemans boskap, och dee twenne senare huarken 
stembde heller tillstädes äre, emedhan som ingen hängnad där omkring är, som dåch i så 
trångt bygdelagh oumgiängelligen böhr wara, icke heller är dheras boskap där tagne, ändåch 
ingen annans kunnat befundne skada giordt. Men efftersom ingen böör frånwarande dömmas, 
kan rätten intet där uti dhenne gången definiera och dömma.  
 
14. Capplan herr Päder Klåckhåf hafwer förledne wåår, under sin resa till Föhling sochn 
blifwit warsse een älgh flyta i Hårkaåhn, och den med dragonerne Claes Skåmbergh och Oloff 
Spijk bracht till landz, och skrifwit lensman till, at dhen låta besee, som dijth förordnat 
tålfman Oloff Jönson i Ringstadh och Oloff Anderson i Kallstad. Oloff Anderson berättar sig 
dijt warit, och funnit diuret liggia dödt i åhn och något surnat, men intet rifwit af odiur, 
warandes antingen af folck, hundar eller wargar eller elliest gått på ijsen, tuifwels utan 
skrämbd och på isen jagat, och sålledes omkommit wårtijden. Kiöttet berättes warit af ringt 
wärde, och icke meriterat den kåstnadh som till tuå mijhlers fordzell giordt är, och altså kan 
dhet icke beräknas, men hudan pröfwes kunna wara wärdh tuå dahl s.m:t, huaraf 1/3 niutes 
såsom [fol. 558r] annat findh effter 33 cap. Tyfmålabalcken L.L. och Kongl. Maij:tt och cronan 
2/3, emedan som dhet af wargar icke rifwit är, som 23 cap. Byggning.b:n L.L. tallar.  
 
15. Hemming Kiehlsson i Kårstadh insinuerade en widlyfftig libell emoth comministrum herr 
Päder Klåckhåf, Lit. A, B, C och D, om een jordepart belägen i Klöstadh, som af uhrminnes 
tijder hört och lydt under Kårstadh, och h. Päder bracht under sitt hemman i Klöstadh, och 
skatten står quar i Kårstadh, och han icke där medh warit nögd, uthan 1689 å tinget sökt, at få 
under Klöstadh hans behåldne och quarhafwande andeel i Klöstadh, som interlocutorie domen 
den 18 och 19 novembris 1689 uthwijser, lydandes iblandh annat, så wijda intygat är, at 
samma twist tillförenne i tinget warit och afdömbdt blifwit, men domen icke uthtagen, och 
altså icke kunnat widare handteras, förrän samma doom blifwer opwijst och öfwersedt, huar 
om ingen sedermeera giordt sig bekymbrat, at låta i gamle protocollen uti häradzkistan där 
effter ransaka, och uti 1689 åhrs ransakning, äre herr Päder Klåckhåfs breef och skiähl till sin 
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då giorde prætention införde, som han nu widh handen hafwer at producera och wijsa Hem-
mings obefogade käremåhl, och hade wäl tänckt medh sin förra action continuera och dhen 
uthföra, om han kunnat tänckia deth skulle meritera beswäret och kåstnadhen, i synnerheet 
efftersom han förmodat blifwa hulpen här ifrån till bättre lägenheet, huilcket allt är tagit i 
consideration, och änteligen stadnat i dee tanckar, at saken intet kan företagas förr än 1689 
åhrs protocoll kan å nästa laga tingh wara tilstädes, och i medler tijdh åligger wederböranden 
wara sårghfeldig at låta i häradzkistan efftersee om angifne falne dom i saken uti protocollet 
fins, till effterrättelse. [fol. 558v]  
 
16. Erich Pedersson i Mo beswärade sigh öfwer dragon Oluff Siöman, för dhet han i tijdh och 
otijdh öfwerränner och faar medh hundar och skiutande skog och mark, och dhet han icke 
fäller och skiuter, bårtjagar och skrämer, huarigenom uthsatte wåhner blifwa hindrade och 
fruchtlöse, begärandes af sådant må hemmat warda? Resp. at han af sin swärfader Oloff 
Henrichson i Mo hafwer låf at gå i skogen och sökia effter fogell, helst och emedhan som han 
sielf intet går där effter, föregifwandes, actoris son äfwen wäl fijkar och faar i skogen. Huar 
till swaras, at han är hans swäntienare och såsom dräng i gården, uti ett mathlag, och föllier på 
åker och ängh, men Siöman är i serdelles mathlag, och icke med swärfadren, och med intet 
gårdzarbete hindrad, och dy altijd fijkar och faar i skogen, och Bartholomei tijdh begynte icke 
med en hund utan och medh twenne iblandh, och enär han där om påminnes, gifwer han 
spåska och afwuga ord ifrån sigh, och säger, will du intet hafwa hund, så skiäll sielff, och där 
till medh hafwer han om een söndagh skuttit förledne höst, som Hanss Ersons pijga och dåtter 
Ingeborgh i Österåsen, och Oloff Kiehlsons ib:m Elin hördt, och kiändt Siömans hundeskäl-
lande, huar till nekas. Siöman beskylles och bruka näth i siöarne om helgedagarne, som 
skiedde i Mosiön om tredie dagh pingest sidstleden, tillijka med ett qwinfolck, medan folcket 
wore i kyrckian, så i Kyrckås som Lijtt sochn, som Peder och Gunnar i Siör och flera sågo, 
dhet Peder tillstår, men intet hwem det war. Beklagandes at olycka skeer medh sådant otijdigt 
fiskiande, som han och i samma siö är interesserat, huartill Siöman nekar, och actor, at ingen 
war hema i byhn mera än han och hans hustru och några pijgor. 
 Actor beklagade sigh, at Siöman slagit sin son Nills [fol. 559r] i skogen, som pijgan Seg-
ridh Erssdåtter sedt, och kan wittna, huar till Siöman och nekar, och allenast skrattat effter 
honom uti een swedia, men actor begärer at hans barn må wara frij för hans hugg och slagh. 
Siömans swärfader Oloff Henrichsson berättar, sigh gifwit honom låf at uthläggia twenne små 
näth, och med samma omak för sig sielf läggia 2:ne, emedan som han ensam karl är, och icke 
tijdh där till hafwer och sålledes kan få sig en fisk enär något wankas, och äfwen af samma 
ordsak och tillfälle gifwit honom låf gå i skogen effter fogell och annat, warandes i särdeles 
mathlagh. Oloff Henrichson bekänner sigh sielf allenast hafwa några flakor och älgzledh 
medh Erich Pederson. 
 Under sakens betenckiande till dombs, inkommo parterne och berättade sig wara förlijch-
te sålledes, at actor Erich Pederson tillgifwer Oloff Siöman sitt förseende och fogellskiutande 
och annat mera, medh dhet förbehåld, om han offtare där medh beträdes, skall saken stå öp-
pen, huar till dee begärte rättens consens, som togz i betenckiande, och i anseende at han intet 
annat kunnat förstå, än dhet tillåtelligit skulle wara effter swärfaderens låff, därtill på ofwan-
skrefne sätt samtyckt.  
 
17. Erich Pedersson i Moo tiltalte dragon Peder Maior för dhet han olåfwandes öfwerfar dess 
skogh medh skiutandhe, byen till skada och förfångh? Resp. at han medh sin bondes Erich 
Olufsons låf kan några ekornar och jerper kring om gården skuttit, och 9 eller 10 flakor, och 
någon gång warit öster i marken. Han beskylles och fiskia i Mosiön, utan låf och tillståndh, 
där till han intet kunde neka, och at han intet hördt någon dhet förbiuda. 
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 Partherne begärte förlijkas, willandes actor intet dragons [fol. 559v] wärsta, emedan som 
han elliest en godh karl är, och dy efftergifwer sin rätt, medh förordh, at han medh sådant her 
effter afstår, och där han dhet icke giör, skall saken stå oppen, huar till consenterades.  
 
18. Rusthållaren Oloff Roaldson tiltaltes af quarteermestaren Henrich Elieson effter herr rytt-
mestarens Willenssens breef af den 16 huius för dhet han låtit åthskillige så å cronehem-
mannet i Lunger förledne wåhr, och sommars gifwit låf at slå och bärga staarfoder, och åhrs-
wexten och fodret affördt? Nembl. Iwars sönner i Lunger en mällingh med korn och en medh 
ärter. Peder Iwarson tilstår sigh med korn sådt en mälling i sädhet och derföre gifwit 2 d:r 
s.m:t och fått 3 3/10 skyler korn, som otröskat ligger. Påhl Iwarson hafwer sådt en mäling i 
trädet medh ärter för 1 d:r 4 öre, som otröskade äre, och rijset fördt till Roaldson. Test: Peder i 
Siör. Swäntienaren Oloff Blom en mälling i säde med korn för 1: 20 öre, som otröskat ligger. 
Rustmestaren Axel Sidenbohm genom quarteermestaren Henrich Elieson tilstår sigh sådt en 
mälling i träde medh ärter för 1: 4 öre och låfwat skaffa så mycken dyngia som där på kan 
belöpa, den han och hafwer. Dragon Johan Roos tilstår sigh i trädet sådt en mälling medh korn 
och 2 kannor ärter för 1 d:r 16 öre, som behållit är, och accorderat at skaffa dyngia i stället, 
som han och sitt quarteer i samma by hafwer.  
 Hustru Anna, Olufs moder, sådt en mälling medh korn i säde och en half dito medh ärter i 
träde, som actor föregifwer wara een mälling, men Oloff nekar, som intet affört är. Oloff 
Person i [fol. 560r] Kläppe bekänner sigh fiorton dagar för Michaelis slå någon förtrampat staar, 
och icke kan förslå emoth arbetet, och kan ungefär blifwa till 8 ½ lass sådan som hon är, och 
dhet på gamm[a]l skuldh, men sedan låfwat föra giödningh till hemmannet. Iwar Peerson i 
Lunger berättar sigh seent i höst slå till 4 ½ lass staar, efftersom Oloff intet hade tijdh där till, 
och låfwat hielpa honom medh något arbete till gårdzsens behof. Actor föregaff at trädhe 
warit besådt, och kan däraf lijda mehn. Resp. at intet mera än medh 12 kannor korn, och dhet 
öfrige med ärter, dhet quarteermestaren å större delen af sitt träde hafwer giordt, huar till icke 
kunde nekas, men åhrligen dhet wäl måkat, som och i hela byen brukelligit warit. Oloff 
Larsson i Lunger hafwer slagit 5 lass staar och tuå dito hästefoder, och dels derföre arbetat 
medh kiörande i wårandan och skiärande i skiördeandan, och låfwat föra giödningh i stället, 
huartill Roaldson bejakar. 
 Påhl Jonson i Wästerseem hafwer hafft låf at slå på Håhlmyran, därest Roaldson säger 
wara 8 eller 9 gålff, och wid Jällsiön till tuå lass, men actor föregifwer sigh dijth warit och 
rächnadt till 16 lass? Resp. at Iwar hafwer och slått wid Jällsiön. Rustmestaren Axel hafwer 
och slagit ett laduängh medh hästeföder, och låfwat giödning i stället. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll Oloff Roaldson, som åbodt cronehemmannet i Lunger, intet bordt bårtskieppa 
och förpachta hemmanetz åker och sloar, så befins lijkawäll, at dhet är skedt medelst hans 
fattigdom och oförmögenheet sielf dhet at bruka och häfda, dåch medh dhet afftahl och 
accord, at hemmannet icke skulle däraf och där igenom lijda meen och afsacknadt uti dhess 
cultur, utan i ställe för där af [fol. 560v] faldne halm, höö och staar, skolla wederböranderne föra 
och skaffa så mycken dyngia och giödning, som af dhet fodret kan falla och blifwa, huilket 
rätten hafwer tagit i noga betenckiande, och eij annorlunda kunnat finna deth at remediera, än 
för skälligt erachta, deth alle som där brukat skohle och måste intet af bärgade halm, höö och 
foder af bohle emoth lag föra, utan låta alt, som endels redan skedt är, consummeras och för-
täras widh hemmanet, som och lätteligen och utan möda kan sig göra låta, efftersom alla för-
utan Oloff Pederson i Kläppe och Påhl Jonson i Wästerseem, äre boende i samma by Lunger, 
och böre Oloff i Kläppe och Påhl i Seem äfwen wäl, effter mätismanna skälige ordom och 
ompröfwande, så mycken dyngia och giödning till bohle föra, och hemmannetz conservation 
och bijbehållande, som af deras häfdade sloar och foder kan falla, widh laga botum 
tilgörande, som ransakningen specifice och utförligen förmår och dicterer, med allas åthwar-
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ning, at ingen eho han wara må, må understå och fördrista sigh at slagga under sigh af huarie-
handa skehn och prætext cronehemmannens tilhörigheeter af huariehanda tillfällen, så kärt 
dem kan wara undkomma lagligh näfst och correction.  
 
19. Munsterskrifwaren Petter Wärnhåldt ingaf en sexmanna syhn emellan kyrckioherden i 
Lijth och Söremän å den ena, och Handogzmän å den andra sijdan, angående deras twistige 
råmerkien emellan bäggies afradzland Stoorfloan, Söremans, och Lådrogzlandet, Handogz-
man tilhörigt, hållen den 5 och 6 septembris a:o 1693, lydande slutelligen, at parterne blefwe 
så förlijchte, at märkiet skulle stå wid ett litet måss widh åbrädden, [fol. 561r] därest blekades 
uti een grahn något wäster för Larss Hanssmyran, som baar iust effter gl:e häfdan dem emel-
lan, huar af folgde, at Handogzmannen hafwer giordt några ledh, litet innom skogzskillnaden 
in på Söremans afradzskogh.  
 Praetenderandes altså actor ett älgzdiur som Handogarne 1692 om hösten innom 
Söremäns råmerkie fångit, och Johan Samson i Handogh berättat, at dhet warit fallit på Söre-
mans grundh, och Peder Zachrieson i Söre sagt des hullstahn wara innom Söremans rå och 
röör. Johan Samson föregifwer sig sagt, at diuret måtte wara fallit på Söre-mans, men intet 
wettat huarest dhet föregått och fått dödzhugget, och Wärnhåldt ingen annan underrättelse 
hafwer än som han förebracht. Handogerne påstå at dhet twistige och prætenderade älgzdiuret 
fått dödzhugget uti deras odisputerlige ledh, men fallit i nu belefwade skogzskillnadh, 
williandes och kunnandes om så fodras dhet edelligen betyga. 
 Aldenstundh parterne medelst håldne syhn den 5 och 6 septembris 1693 äre förlijckte och 
öfwereens komne om rå och skillnadh emellan Storfloan, kyrckioherden och Söreman tilhö-
righ, och Lådrogzlandet, Handogz afradzland, at wara widh ett litet måss wid åbreddan något 
wäster för Larss Hanssmyran, därest uti een grahn blekadt blef, och allenast twista om een 
älgh, som förledne åhr 1692 om hösten där i neijgden af Handogzmännen fångades, och Söre-
man förmente dhet wara skiedt innom dess tillerklarade och befundne skogzskillnad. Och som 
åklagarena intet kunna bewijsa dhet wara gått för något ledh innom deras skogzskillnad, och 
Handogzmän uthlåtit sigh willia och kunna gå lagh, at diuret gått för ett deras odisputerlige 
ledh och där fått dödzhugget [fol. 561v] men intet fallit förrän i skogzskillnan; altså kan rätten 
intet bijfalla Söreboernes giorde klander där på utan tillerklarer Handogz-boerne wara des 
rätta ägare. 
 
20. Jacob Anderson ifrå Fårss sochn i Ragundz pastorat opbödh andre gången comministri 
herr Pehr Klåckhåfs hemman Storgården i Häggenås sochn och Norderåhs by och 2 tunlandh, 
som utom börden är försåldt för 79 ½ d:r s.m:t och förbehålles Kongl. Maij:tt och cronan till 
lössn.  
 
21. Ländzman Nillss Carllsson läth incaminera sin giorde testementzskrifft med sin käre 
hustru Gertrud Pedersdåtter, at huilcken dhen andre öfwerläfwer skall behålla altsammans 
som wara kan i huussgerådh och annat opåtallt af släckten, som sielfa skrifften, verificerat af 
pastore loci herr Elia Oldbergh, daterat Lijtt och Söre den 15 januarij 1693, utwijser, och nu 
upbödz förste gången. 
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Ting 20, 21 och 23 april 1694  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 52v – 60v, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 59v – 69r, RA.  
 
Anno 1694 den 20, 21 och 23 aprilis höltz laga ting medh allmogen af Lijttz tinglagh, 
närwarande befallningzman Lorens Bachman, och desse såtho i nämden.  
 Päder Erson i Siör  Erich Pederson i Korstad  
 Arfwed Erson i Brewågh  Oluf Anderson i Kallstad  
 Erich Pädersson i Moo   Siuhl Pärson i Boda  
 Oluff Påhlson i Klöstad   Päder Person i Tonäs  
 Päder Olson i Backen  Jöns Enarson i Byen  
 Oluff Päderson i Åsen  Erich Olsson i Swedie  
 
1. Dato oplästes Kongl. Maij:tz förr specificerade placater.  
 
2. Dato aflade Oluff Päderson sin nämdemans edh.  
 
3. Illa bebygde hemman. 
Lijtz sochn. Skickia, Erich Olofson 3 tunland crone, är tillförenne tree gånger förmant. 
 Söre, Bengt Olsson skatte, tilsäijes tredie gången. 
 Pähr Zachrieson ib:m crone, tilsäijes 4:de gången. 
 Ringsta, Larss Olsson 2 tunland skatte, förste gången. 
Häggenås sochn. Kougstad, Erich Erson 4 t:l:d skatte, 3:dje gången. 
 Österåsen, corporal Gissle Hemmingson 2/3 crone och 1/3 skatte, 4:de gången. 
 Erich Simonson, 4:de gången. 
 Påhl Håkanson, 4:de gången. 
 Henrich Nillson skatte, 3:dje gången. 
 Lassgården, Oluff Päderson skatte, tredie gången. 
 Gunngården, Knuth Olson, 3:dje gången. 
 Häggestad, Måns Olson. 
 Österåsen, Bengt Olson 2 tunland crone. 
 Anders Olson 2 ½ tunl. crone. 
 Öster Söre, Oluf Olson (Hällie Jonsson) tilsäijes. 
 Österåsen, Jöran Hemmingson 2 tunl chrone, tilsäijes förste gången. 
 Päder Olufson ib:m, förste gången. 
Af capiten Ulfsparres compagnie. 
 Hökbeck, Anders Olson tilsades. 
 Prijsgård, Anders Månsons änkia, 3:die gången. 
 Näset, Jöns Enarson 3 tunland skatte, 4:de gången. 
 Oluff Anderson i Ottersgården anmanthes förste gången.  
 
4. Päder Ersons i Korstadh anhängige sak a:o 1689 emoth [fol. 53r] Anders Olufson i 
Hökbeck, för deth han skall beskylt honom hafwa afhändt något höö sig tillhörigt hoos hustru 
Gertrud Olufsdåtter i Walla och Selånger sochn uti Medelpad, deth han tilstått sig mistadt, och 
håller honom därföre, och begiärt dilation deth at bewijsa med wärdinnans hustru Gertrudz 
attest som han skaffat, och omsijder nu uppwijst, af inneholdh att Anders Olson 1689 hoos 
henne warit till nattherberge, och sedan hon och dee andra lagdt sigh, har Pär Erson kommit 
och begiert hwijla, och litet höö för sin häst, det han intet fick nattetijden, och Pär Erson förr 
än någon om morgonen opstodh, begifwit sigh där ifrån, och så snart Anders Olson opstijgit 
och inkommit, begynt klaga at höö war bårtkommit utur hans skrinda, och ingen den natten 
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förutan Päder Erson där warit, och betygar, att han samma natt utan låf och minne någon halm 
af stalsbåtn nedertagit och dragit för sin häst, och illa där medh handteradt, hwar till Päder 
Erson aldeles nekar, och bekänner sig seent om afftonen komma dijth, och begära huus och 
höö för sin häst öfwer nattan, och hon sig ursächtat, och han swaradt, sig då måst stilla af sitt 
hafwande höö, deth han säger sig hafwa giordt, men intet rördt eller tagit någon halm af 
henne, berättandes, sig hafwa höö om afftonen då han dijth kiörde, som Päder Erson i Siör 
kan betyga, och han nu deth besannar. Och at Arfwed i Brewågh och Nills i Hökbeck etz. rest 
bårt om morgonen och Päder Erson een stund effter, och Anders Olson war ändå qwar. Päder 
Erson ingaf een skrifft om sakens sammanhangh, och ibland annat producerade, deth Anders 
Olson 1692 honom förlijkt och recanterat sine ordh, och låfwadt 2 d:r s.m:t, men som han 
intet där med ophörde, utan sedan citera låtit, nödgades han resa dijth, och insinuerade attest 
till sin sakz uplyssning begiära, som [fol. 53v] honom intet kunde med skiähl förwägras, påstå-
endes actor sin oskyldigheet och attestens orättmätigheet. 
 Såsom Päder Erson i Korstad disputerer Anders Olufsons i Hökbäck opwijste attest af 
hustru Gertrud Olufsdåtter i Walla by, Sehlånger sochn uti Medelpad, gifwen d. 28 martij a:o 
1693, verificerat aff Gullich Olson och Päder Hansson i Åsan, om Anders Olssons mistade 
höö 1689 [och] Päder Ersons afhände halm samma gångh på dess stallskulla; altså är skiähligt 
funnit, at saken icke kan med definitif dom afhielpas, förr än besagde attest af häradzrätten i 
Medelpad lagligen blijr ehrkiändt.  
 
5. Päder Larsson i Tonäs lagstämbdt af Henrich Chrestopherson i Tårrwalla för några jorde-
penningar han fodrar på sin faders wägnar i Tonäs hemmannet, och icke comparerat eller 
giordt sonen Päder Pärson där till fullmechtig, utan af blått olydno sig absenterat; altså efter 
33 cap. Tingm.b:n saker till tree marck, och å nästa laga ting wijsa skiähl och bewijs, huru han 
hafwer uthlöst sin broder Chrestopher uthur fadershemmanet, eller effter Kongl. Maij:ts 
resolution wara fallen att betalla hans jordepenningar.  
 
6. Kyrkiowärden Päder Jonson i Lunger aflade sin kyrkiowärds edh.  
 
7. Effterskrefne sexmän sammaledes, Anders Kielson i Ottersgården, Carll Swänsson i Böle, 
Claes Pärsson i Nästgård, Erich Olson i Kogstad och Jon Erson i Österåsen. Aflade sexman 
Nills Larson i Brewågh sin edh å book.  
 
8. Oluff Larsson i Huusåhs kärade till gamle länsman Jacob Jöranson om een kåpparkiettell 
för 4 d:r 16 öre s.m:t, som han tagit såsom för sitt omak [med håldne syhn] för 2 ¼ d:r s.m:t? 
Rp. att han uthbudit een åklädz [fol. 54r] ullfäll som intet emoth togs, och dy hans fader lemb-
nadt kiettellen till försäkringh, och offta budit honom dess lösn, som han låfwadt och intet 
hållit, och borde hafwa allenast 16 öre s.m:t tilbaka, och kittellen är förlengst bårta, tillbiudan-
des (at slippa een gång) gifwa honom 24 öre s.m:t, hwarmed actor war tillfredz.  
 
9. Oluff Larsson tilltalte Jacob Jöranson för een oxe han skall fått af sin fader i Brynie? 
Hwar till nekas, men då han war på kyrkbordet och skulle dess uthlagor betala till pastoris 
änkia, bekom han een oxe för 3 d:r s.m:t, som honom i räkning är god giordh, men actor 
sägher den icke wara den samma, utan han ledt dijth en, som utsågz enär fadren satte åhugan 
från sigh, som Päder Månson skall kunna betyga, och at oxen skulle tagas för 3 dahl. s.m:t, 
däraf skulle han hafwa 6 marck silf.m:t och 6 dito lefwerera, som nu fodras, men Jacob 
Jöranson föregifwer, sig aldrig få meer än een oxe som betallt ähr, och icke derföre stemder, 
och uti ingen action sig inlåter. 
 Såsom Jacob Jöranson intet är stembder aff Oloff Larson för een oxe, utan för een 
kåpparkiettell, som afgiordt är, och dy undrager sigh contestera litem med honom; altså kan 
saken denne gången intet widare handteras, utan måtte beroo till nästa tingh.  
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10. Dragon Päder Prijsman i Huusås tiltaltes af lensman Nills Carllsson, för det han ett sitt 
breff till tålfman Päder Pederson i Tonäs om lijnlumpornes optagande och förande till Kin-
dersmess marcknadt, af den 14 januari 1694, upbruttit, och een tijdh nederlagdt, så at deth 
icke framkommit förr än den 26 dito? Resp. att då war sådant oföre, at ingen kunde komma 
fort med skijdh och at under tijden pläga icke alla brefwen wara af stort wärde, och dy deth 
opbruttit, och eftersom dhet [fol. 54v] angeläget war, skyndat deth bårt, enär en kunde 
någorlunda komma, och måtte Oluff Anderson och Oluff Arfwedson ib:m, som böre brefwen 
framskaffa, hielpas åth at wägen dels optrampa, och beklagar Oluff Arfwedson, som brefwet 
fördt, med största möda hint fram. Prijsman berättar sig brefwet uti för nembde anseende op-
bruttit, och dee andre intet där medh hafft beställa. Päder Pärson i Tonäs betygar mycket 
ellacht föhre den tijden war aff mycken fallen sniö, som löös låg, och med möda kunde bruka 
skijdh, och at lumporne kommo i rättan tijdh fram. 
 Nämdens votum. 
 Emedan som intygat är, at sådant oföhre warit, at dee i Huusåhs intet kunnat strax komma 
fort med länsmans Nills Carlssons breff af d. 14 januari sidstleden om lijnlumpornes fram-
skaffande till Kindersmäss marcknadt, som lijkawäll så tijdigt ankommit, at huad som befalt 
war, är wordet beställt. Men at dragon Peder Prijsman hafwer understådt sigh opbryta lens-
mans bref, är en sak som oförswahrlig och olydellig är, fast än deth icke ländt lensman till 
skam eller skada. Dåch om där uti något högmåhls ärende warit befallt, som bordt i tystheet 
hållas, skadelligt, och altså till correction och warnagell är för skiälligt funnit, att Päder Prijs-
man för sitt förseende därutinnan, skal plichta med ett dygns fängelse.  
 
11. Hemming Larson i Lassgårdh inlefwererade sin faders Lars Hemmingsons inlaga, af 
innehåld, hurusom hemmannet Husa af 3 tunland såldes af Jöns Olson sahlmakare till Päder 
Päderson, som där till obyrdigh och oskyld war, och Peder Pederson sedan af Lars Hem-
mingssons broder Peder Hemminsson hans anpart [fol. 55r] af 1/2 tunlandh, och sållunda 2/3 af 
hemmannet till sin dödh brukadt, och actor allenast 1/3. Och eftersom sonen Larss Pederson 
och så är döder, och hans änkia hustru Märit Jonsdåtter will det besittia, som tillijka med 
barnen därtill obördige äre, deth han intet kan tillåta, utan begärer som een odalsman deth till 
sig lösa? Resp. att Peder Pederson hafwer det kiöpt af Jöns Olsson sahlmakare, Peder Bengt-
son i Marsätt, Hans Pederson i Lösta och Erich Gunnarson i Ringstadh den 28 feb. 1648, och 
det itererat till länsman Påhl Iwarson 3 april a:o 1648, som lyder, att dee hafwa såldt sitt 
jordegodz som är halfparten i Husa för 20 r.d:r, och sedan af actoris broder Peder Hemminson, 
hafwer sonen Lars Pärson kiöpt dess andehl, nembl. 7 mähl. för 15 r.d:r, som köpezedellen af 
d. 29 februari a:o 1660 utwijsar. Item, at han är icke rätta odalsman, utan hans fader Hemming 
blifwit till Husa ifrå Krogzgården bytt, och godwilliogt cederat gården, och flyttiat till Öster-
åsen på Carlsgården, där han bodde i twå åhr, och sedan kommit till Husa, och brukadt 1/6 af 
hemmannet, som är 1/2 tunlandh, sökiandes at blij med giorde kiöp handhafder, sig och 
barnen till underhåld och oprättelse. Gölus fader Arfwed i Husa egde halfwa gården i Husa, 
och hade [allenast en] dåtter Gölu, som ärfde halfwa Husa, och det med sin sons Jöns Olson 
sahlmakares och sina mågars willia oplåtit. Peder Pederson och Larss Hemmingsons fader 
ägde den andra halfdeelen. Larss Pedersons barns förmyndare Erich Erson i Kougstad berät-
tade, att Päder Päderson war bördig till halfwa Husa gården, som gl. man Peder Stehnson i 
Grötom skall kunna bewijsa. Hwar till kommer, at hustru Gölu Arfwedzdotter skrifwer i sitt 
breef till länsman Påhl Iwarson at Peder Päderson är närmast hennes barn at kiöpa Husa. Item, 
att een qwinna, hustru Märit, som nemnes [fol. 55v] i samma breff och skulle wara uthdömdt 
betyges warit Larss Hemmingsons moder. Ländzman Påhl Iwarson attesterer och, at halfwa 
Husa är dömdt ifrå hustro Märit till hustro Gölu, Larss Pedersons. Hans broder Oluff Pärson 
föregifwer, sig intet effter fadern Pär Pärson fått sina jordepenningar i Husa. 
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 Enhälligt votum. 
 Såsom Larss Hemmingsons moder, hustro Märit, befins efter länsmans Påhl Iwarsons at-
testatum d. 3 maij a:o 1648 wara dömdt ifrå halfwa hemmannet i Husa, och tillängnadt hustru 
Gölu Arfwedzdåtter, som deth hafwer såldt till Peder Pederson, såsom närmast sine barn, deth 
at lösa effter hennes breef till länsman Påhl Iwarson af d. 3 aprilis 1648, och där till med före-
gifwer Lars Pedersons barns förmyndare Erich Erson i Kougstad, deth Peder Stehnson i 
Grötom skall kunna wetta och betyga, att Peder Pederson warit bördig till halfwa Husagården. 
Altför den skuld finner rätten skähligt, saken intet widare handtera, förrän uthgifne doom om 
halfwa hemmannet blijr opwijst, och Päder Steenson af- och förhörder, huru wijda Pär Pärson 
därtill warit bördig.  
 
12. Nills Öndeson i Åsmundgården kärade till sin granne Larss Biörnson ib:m, för deth han 
honom slagit illa i sin egen stufwa, och om icke hielp kommit, strypt sig, och at gode män 
besedt, huru han blifwit handterat. Resp. at han som een wän gått till honom at begiära ett 
tiurlekan och kommit at talla om mijhlstålpan, och illa bemötter i deth han fattadt i sin yxa, 
och där hans hustru icke warit, som yxan af honom tagit, så hade han wisserligen giordt 
skada, och medan dee rycktes om yxan wellat utgå, men inemoth dören fattade Nills Önneson 
honom i skäggiet, och så kommo dee till at slåss och hårdragas, och at hans hand kommit i 
den hastigheeten emellan [fol. 56r] åklagarens halss och skiortlinningh, och där af kunnat blij 
litet hindradt at andas. Actor, att ingen slagzmåhl hade begynt, om icke Larss kalladt sig fitta 
och skiellm och at bäggie i sänder fattadt i hwar annan, och han fått Larss i skäggiet, och han 
honom i håret, och hafft omkull wid dören, och såsom andelöös liggiande å gålfwet hafwer 
Larss tagit i hans håår, och slagit ansichtet emoth gålfwet, som dragonhustrun Kerstin Öndes-
dåtter weth betyga, som berättar sin broder Nills Öndeson liggia på gålfwet qwafder, och 
Larss hade sin hand innom hans skiortkraga, den hon löste, och Larss tagit i hans håår, och 
dess ansichte twå gånger slagit moth gålfwet, och hon bedit honom hålla uppe, emedan Nills 
wore dödh, och han där med uphördt, och intet därtill swaradt, och änkian hustru Margetha, 
som är till huus hoos Larss, samma gångh folgdz inn. Hustru Margetha berättar sig föllia 
hustru Kerstin dijth in, och såg Nills liggia afswijmadt på gålfwet, och Larss håller i hans 
halsskraga, och Nilses hustru hålla Lars i håret, den hon säger sig lösa, och hustru Kerstin 
löser Larses hand ifrå Nilses skiortkraga, och där med stodh Lars upp, och fick Nills i axlarne, 
och stött hans ansichte twenne gånger emoth gålfwet. Länsman Nills Carlson berättar, sig see 
Nills Öndeson wara såår och blå i ansichtet, at blodh luppit utföre kinbeenet, och tålfman 
Erich Peerson i Mo betygar honom hafwa ett såår öfwer hwardera ögat, och blodh runnit på 
både sijdor, och mäst öfwer hela ansichtet blånader warit. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll Nills Öndeson föregifwer Lars Biörnson kalladt sigh salva venia [ursäkta 
språkbruket] fitta och skiellm, så kan han honom deth icke öfwerbewijsa, hwar af han berättar 
slagzmåhlet lijkwäll wore begynt, och fattadt Lars [fol. 56v] i skäggiet, och Larss i hans håår, 
icke heller gitter Larss bewijsa Nillss tagit yxan at slå sig där medh. Altså kan där till intet 
göras, och rätten finner där hoos skälligt, at beggie böra hwar sina tree mark för hårdrag efter 
13 cap. Såram.b. med willia i L.L. till treskiptes, och Lars Biörnson för deth han slagit Nills 
ett såår öfwer hwardera ögat plichtar han effter 10 cap. Sårm.b. med willia L.L. 2:ne gånger 3 
marck till treskiptes, iembwäll och effter samma capitel för blånadt 3 marck till treskiptes.  
 
13. Nills Öndeson beswärade sigh öfwer sin granne Larss Biörnsson om ett stycke åker om 
3 ¼ mäling som ligger i serdeles afdelt giärde till östre gården, som Nills åboor, och Larss sitt 
a part giärde å wästre sijdan, föregifwandes att Jacob Jöranson när han blef ländzman, antog 
den wästra gården, som då chrone tillijka med den östra war, och ett åhr brukade, och då 
tilgripit bem:te 3 ¼ mäling åker ifrå östre gården och dess a part sädesgiärde, och lagdt under 
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den wästra, där under dee ännu brukas. Bäggie hemmannen blefwe sedan bytte till skatte, den 
wästra emoth ett i Söre her i Lijth, och den östre emoth ett i Häste uti Röden till länsmans-
hemman. Begärandes besagde åkermällingar under förre bohlstad igen, och refusion för alla 
åhrens där af utgångne uthlagor. Respondebat, att sådant byte är skiedt uti sin faders Biörn 
Andersons tijdh, och at Jacob Jöranson ofwanbemelte 3 ¼ mäl. åker ifrå östre gården och dess 
gierde tillängnadt och lagdt till den wästre, och skall warit länsman i befallning gifwit, at låtha 
dela åkerjorden emellan bäggie hemmannen, och allenast effterkommit med ängiarne, som be-
finnes wara af godhe män d. 25 juni a:o 1667 [fol. 57r] giordt i bäggies närwaru, då Larss 
bekommit 7 lass stahr och grönfoder ifrån östre gården, med Nillses förmans Måns Olufsons 
nöije, som sielfwa skrifften däröfwer ber:de dato utwijsar, men intet nämbnes om någon åker-
delning. Jacob Jöranson berättar, sig fått befallningsmans Daniell Bertillsons ordre a:o 1655 
om wåren, at bäggie Åsmundzgårdarnes åkrar, som då war crone och lijka högdt skattlagde, 
skulle iemföres dehlas af 6 nämdemän, som dee och giorde, och då lades nuwarande twistige 
åkermäl:ar ifrån Nills Öndesons eller Måns Olsons till Lars Biörsons, och at samma order och 
dehlning är förkommen, men på höstetinget 1665 skall saken warit framme, och blifwit 
afdömdt. Sedan påmintes, at där så skulle warit, hade fyllnaden bordt tagas sijdelångdtz, och 
icke som nu är, öffwerst uti den andres åker. Jacob Jöranson swarade, at han togh deth som 
tålfmännen honom tildelte. 
 Samptel. votum. 
 Såsom laga doom skall wara på höstetinget a:o 1665 om Nillss Öndesons prætenderade 
åkermällingar och Larss Biörnson afsagd, som förlagd skall wara; altså måste saken beroo till 
nästa laga tingh, innom hwilken tijdh åklagaren Nillss Öndeson åligger at skaffa aff häradz-
kistan omtallde 1665 åhrs doom. Sedhan skall rättens betänkiande i saken föllia, huru där 
medh efter Kongl. Maij:z jordeplacater 1673 och 1677 skall förhållas.  
 
14. Medelst action emellan Hemming Kiehlson i Kårstad och comministrum herr Päder 
Klåckhåf om en jordepart uti Klöstad, effterfrågades den dom som skulle wara där om för-
lengst fallen, då upwijstes extractum protocolli af d. 1 decembris a:o 1666, lydandes at pastor 
h. Hans Klåckhowius beswäradt sigh öfwer [fol. 57v] Erich Kiehlson och änkian hustru Kerstin, 
som äga wid pass 1/5 uti hemmannet Klösta, dem han wellat utlösa effter mätesmanna ordom, 
som opskötz till nästa laga tingh och tålfmännen skulle ransaka där om, och meera där om 
fins intet uti senare åhrens protocoller. Actor Hemming Kiehlson söker 1/2 tunl. sädh i Klö-
stad efter fogdens Hemming Skyttes böxellzedell af d. 25 aug. 1641 (som Segrid änkia, Kiehl 
Hemmingson för 12 r.d:r uplåtit) at bruka i sin lijfstijd? Respondebat, att deth war allenast 
effter orätt berättelse uthwärkadt, och icke efter någon laga undersökningh, som den tijden 
nogh öfwades. Sedan opwijstes Erich Kiehlsons i Kårstadh attest af d. 19 juni 1693, att han 
hördt af sina föräldrar berättas, det Hemming Kiehlsons farfader Hemming Pederson i 
Korstad skall läntt af Mårten Kiehlson i Klöstadh 5 r.d:r och wellat få ett åkerstycke som låg 
inför hans part i Klöstad derföre, huartill icke samtychtes, utan låfwades gifua interesse för 
penningarne, och Mårten Kiehlson altså låtit giöra sig een skrifft, Hemming Peerson owitter-
ligit, och satt Korsta mäns nambn och bomärkien under, och låtit döma samma jordpart ifrå 
honom, som under h. Peders hemman än ligger, hwar om Erich Kiehlson förhördes, och berät-
tade, sig hördt af sina föräldrar, at Hemming Pärson i Korstad länt 5 r.d:r af Mårten Kiehlson i 
Klöstadh, men intet hördt eller sagt, att Mårten giordt sig een skrifft, Hemmingh Pärson 
owitterligit, och där effter låtit sig jordparten tildöma, och honom icke kunnigt sådant wara i 
attesten infördt. Sochnskrifwaren Jonas Dahn, som attesten skrifwet, tilspordes hwij han så-
dant infördt, som icke intygadt warit? Resp. att munsterskrif. Wärnhåldt har den conciperat, 
och han icke mera än den reenskrifwit. Responsio, ett breef af d. 16 feb. 1606 lyder, att Nills 
Kiehlson hafwer af sinom broder Mårten Kiehlson opburit 5 daler [fol. 58r] för tree mällingar 
jordh i Kloustadh på Hemmings weg:r i Höijen, och dy samma jord sig afhändt. Item een 
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tingzdoom af d. 26 februari a:o 1618, att Hemming i Korstad skall mista ett spanlandhz säde i 
Klöfstad, och Mårten Kiehlson ib:m den bruka (som deth och ligger inför hans part) efftersom 
han i jordeboken därföre fins taxerat och wara plichtig gifwa Hemming igen dee penningar 
han af honom på een rett opburit, och utgifwa landzskyld där före. Actor producerade Påhl 
Larsons attest i Klöstad af den 1 januarij 1693, at han hördt af sina föräldrar att Mårten 
Kiehlson i Klöstad länt Hemming Person i Korstadh några penningar, och 2 åkermällingar 
sedhan hördt till Mårtens eller h. Päders hemman som dee och liggia uthwid hans port, hwar 
af till humblegård något är intagit. Påhl, öfwer sina 70 åhr gammal, tilstår sigh så hördt hafwa 
af sin fader, men intet kan det wara twå mällingar, utan 1 ½ mäl., som kan pröfwas af Erich 
Kiehlsons där hafvande anpart, som lijka stoor warit. Han säger sig minnas Mårten Kiehlson, 
men intet enär han jorden fått. Actor hafwer 3 mällingar åker i Klöstad behållit, och efftersom 
hans granne Erich Kiehlson och han hafwer egdt där hwar sitt 1/2 tunland och Erich hafwer 
sitt, will han och sin fyldnat hafwa? Resp. att deth som är honom ifrå dömdt, kan icke sökias 
och prætenderas. 
 Enhälligt votum. 
 Hwad Hemming Kiehlsons prætenderade åkeriord i Klöstadh ifrå Mårten Kiehlsons, och 
nu warande comministri wälb:d h. Päder Klåckhåfs hemman, widkommer, så befinnes icke 
allenast 3 mäl. jord i Klösta wara ifrå Hemmingz heman i Högen försållde till Mårten Kiehl-
son i Klöstad för 5 daller d. 16 feb. 1606, utan och ett spanlandh som är 1/2 tunl. heller 2 
mällingar jord i Klösta belägit inwid h. Päders port i Klöstad [fol. 58v] a:o 1618 den 26 februari 
dömdt ifrå Hemming Pärson i Korstad (som war actoris Hemming Kiehlsons faderfader) till 
Mårten Kiehlson i Klöstad, hwars hemman h. Päder Klåckhåf possiderer, emedan som han i 
chronones jordebook fans därföre wara taxerat, hwilket pröfwes wara deth samma som ligger 
inwid h. Klåckhåfs port och Hemming Kiehlson åtallar, och såsom dom i saken är gången, är 
rätten anständigt effter 2 § i rättegångzordinantzien at skiuta saken ifrå sigh, huartill kommer 
at Hennes Maij:ts Dråttning Christinæ resolution 1646, gifwen Jemptellandh, deth och för-
biuder. Hwarföre erhålles h. Päder Klåckhåff wid sin där på hafwande doom och laga häfd.  
 
15. Hustru Ämphre Jönsdåtter, Oluff Påhlssons, i Österåsen tiltaltes medelst ett uthkommit 
tahl, som skulle hon warit ordsaken till sin styfsons Påhl Olufsons dödh, om sina 12 åhr gam-
mal. Resp. att hon ingen ordsak därtill warit, och at han blifwit siuk om odensdagen och hon 
haft honom upp om fredagzafftonen, och frågadt hwarest han mäst hade ondt, och han swa-
radt, i wänstra sijdan, då Päder Mårtensons hustru i Kläppe, Britha Jonsdåtter, warit tilstädes, 
och intet kunnat komma hijth, efftersom hon på fallande foth [höggravid] går, och hafwer 
berättadt för tålfman Pär i Siör, at hon sagdt sig frågadt gåssen Påhl hwarest han hade ondt, 
och han swaradt och tagit å wänstre sijdan, och sagdt sig hafwa ondt i bröstet och intet kunde 
förstå, honom genom något hugg war siuk. Märit Knutzdåtter, Hans Ersons hustru, i Öster-
åhsen, berättar sig blij kallat dijth om lögerdagsmorgonen, då Påhl war döder, och hon honom 
twättadt, och sedt honom hafwa ett litet såår ofwan ögat, och een rispa på näsan, och en sullna 
på ena örat, och ingen [fol. 59r] kundskap där om meera hafwa. Hustru Ämphred säger sig ald-
rig med något hugg honom rördt, och at han klagadt sigh een och annan gångh intet wäll wara 
till pass, men dåch warit uppe, och wid deth han burit in wedh stött sig litet emoth hillan, och 
säger sig gå på fallande foth, och i dee dagar plågadtz med den ena swedan efter den andra, 
och om måndagzmårgonen blef då förlåssadt. Pastor loci wyrdig h. Elias Oldbergh berättar, 
sig uti länsmans närwaru hafft förhöör för än Påhl blef siuk och dödh, och befunnit hustru 
Ämphred honom hafwa illa offta handteradt, så att Påhl måst taga flychten till een och annan 
ort, och samma förhöör lembnadt till probsten mag. Salomon Hofwerbergh, som icke restitue-
rades, som borde wara tilstädes, ty een kan icke minnas alla åthforor och omständigheeter 
som införde äro. Påhls förmyndare Oluff Peerson ib:m berättar honom förleden sommar wara 
af henne slagen blå, men intet uti hennes närwaru dristadt sigh deth bekänna, och at hon 
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äfwen så handteradt twenne sina styfdöttrar, som des medelst blefwe där ifrå tagne, hwartill 
hon nekar. Mannen Oluff Påhlson, huars ächta son Påhl war, betygar sin hustru honom icke 
otilbörl. hafwa agat, och kan tryggeligen och med godt samwete bedyra, henne ingen ordsak 
till hans död warit, stijgandes fram at willia den præstera. 
 Enhälligt votum. 
 Alldenstundh inga sanlijka skiähl och lijknelser finnes att hustrun Ämphred Jönsdåtter 
hafwer warit wållande till sin styffsons Påhls dödh, och hans rätta fader Oluff Påhlson tilbudit 
sig willia och kunna tryggelligen med sin lijflige edh belägga henne därutinnan oskyldig wa-
ra; altså i anledningh af 16 cap. Dråpmålabalken med wåda L.L. blir hon saklöös. [fol. 59v]  
 
16. Oluff Hemmingson i Handogh lagstembdt at swara till omkåstnaden 1693, enär ägan-
desynen höltz emellan Stoorfloans afradzland, prästegården och Söreman tilhörigt, och Lå-
drogzlandet, Handogernes afradzlandh, och utan laga förfall sig absenterat, som bordt com-
parera och sigh förklara; altså böter han efter 33 cap. Tingmålabalken 3 m:k till treskiptes.  
 
17. Ingell Jonson, Jon Bråddeson och Hemming Anderson i Handogh, hafwa betallt sina 
hafde tree gode män på synen och rågången, men h. maiorens och h. pastoris intet niuttit huar-
ken underhåld eller betahlningh, förutan Hanss Hanson, som en dagh fått math af pastoris 
full-mechtige. Bengt Hemmingson föregif:r sig inga wåner hafft eller hafwa å Stoorfloans 
sijda, och at skogen är odeelt, och den som folkmacht hafwer, brukar och giör sitt bästa, och 
intet warit interesserat i deth twistiga diuret, och will gärnia slippa synekåstnaden. Pastor 
föregaff länsmansgården och där hafwa sin andehl? Resp. att han till datum intet där hafft, eij 
eller får med goda, och kan dy icke quoticera uti kåstnaden, utan prætenderar betallning för 
hafd möda och kåstnad. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom all ägandesyhn bör af hwar sina förnöijas, så måtte det i denne och skiee, huilket 
wid synens sluth och aftalltes, uti huilket anseende Handogarne förnögde sine gode män; altså 
böre och dee andre parterne giöra och sedan bäggie hielpas åth, at wedergälla länsman Nills 
Carlson, som war såsom deras förman, för hafde omak, helst emedan som han ingen nytta 
däraf hafft, förståendes, at alla Handogzboerne som äre interesserade i Lådrogzlandet skulle 
wara skyldige omkåstnaden bestå efter quotan för halfparten. [fol. 60r]  
 
18. Dato förkom Hans Larson Biörkman, och begiärte ett äntelligit sluth medh fordom 
länsman Jacob Jöranson om gl. landziembnan som Lijtts tinglag bordt utgiöra till Sunne 
tinglagh, nembl. 7 m:k silf.m:t, af hwart behållit rökemantahl i krigztijden, huilken honom 
updrogz och han cederat till befallningzman Jonas Flodin, och ingen nöijachtig räkenskap 
derföre fått. Hwartill swarades, att liquidation är derföre allareda hållen in januario 1692, som 
i synnerheet fans wara giordh emellan befallningzman Flodin och Hans Larson, men af Lijtz 
tinglags landziembna allenast niuttit 70 d:r s.m:t, eftersom rökelängden för någotdera feigde-
åhret intet war wid handen, och sedan icke medelst een och annans uteblifwande wordet före-
tagit. Altså begiertes och upwijstes 1678 åhrs förseglade rökelängd, hwar af finnes warit be-
håldne rökar 101, och berächnas efter föreningen à 7 m:k s.m:t, som åligger Jacob Jöranson 
och giöra räkning före, och belöper 176: 24 s.m:t. 
 
      Credit 
 Sochnskrifwaren Jonas Kruth på Sunne tinglagh  
      wegnar quitterat d. 24 aug. 1682    30:  –  : – 
 dito d. 31 maj 1682     28:  –  : – 
 dito den 18 octobris 1682      43:  –  : – 
 dito den 3 december 1862     31: 19 : – 
 dito den 2 februari 1683       4: 17 : – 
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      nåch       4: 20 : – 
 dito den 12 martij 1683       1: 20 : – 
 Erich Pederson i Wagle quitterat d. 17 sept. 1682     1: 24 : – 
 Pär Simonson i Bärge upburit af Päder Nilson i Nästgården     1: 24: – 
 Erich Erson i Östberg af Peder Erson i Siör     1: 24 : – 
 Oluff Hellieson i Kläppe hafwer muradt i Frösö sochnstufwu 
      och förtient sitt debet        1: 24: –  
    150: 12: –  
 Efter ingifwen rästlängd af Jacob Jöranson skall landz iembnan innestå  
 hoos 16 bönder à 7 m:k och då öfwerskiuter 1: 20 och belöper    26: 12 : –   
    176: 24 : – 
[fol. 60v]  
 Huruledes Jonas Kuthz räkningh för ofwanstående medell warit, fins wara 1692 formerat 
förslagzwijs, då hade dee sins emellan några twistige prætentioner, som lembnades till lagligit 
utförande på Sunne tingh och ingendera den andra dijth citera låtit, och på deth at Jonas Kuth 
icke skall kunna disputera i någon måtto emothtagne medell, så äre hans quittensier vidime-
rade Hanss Larson i händer lefwererade, iempte Jacob Jöransons ingifwne opsattz på resten.  
 
19. Länsman Nills Carllson upböd andre gången giorde testamentum reciprocum med sin 
hustru Gertrud Pädersdotter, hwem som den andra öfwerläfwer behåller ägendomen i sin lijfs-
tijdh. 
 
 
 
 
Ting 4, 5, 6 och 7 september 1694  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 169r – 177v, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 211v – 223r, RA.  
 
Anno 1694 den 4, 5, 6, och 7 september höltz laga tingh med allmogen aff Lijttz tinglagh, 
närwarande befallningzman welbet:de Lorens Bachman och desse såtho i nämbden  
 Päder Ersson i Siör  Erich Peersson i Kårstad  
 Arfwed Erson i Brewåg  Oluff Anderson i Kallstad  
 Erich Pederson i Moo  Siuhl Pederson i Boda  
 Oluff Påhlsson i Klöstad  Peer Peerson i Tonäs  
 Peer Olufson i Backen  Jöns Enarson i Byom  
 Oluff Peerson på Åhsen  ––  ––  ––  –– 
 
1. Dato upläses fölliande Kongl. Maij:tz placater och förordningar, nembl. 
 1.) barnemordzplacatet de anno 1684; 
 2.) Kongl. Maij:tz sollicitantzplacat a:o 1682; 
 3.) Kongl. hoffrättens om procuratorer, som uphissa allmoghen till onödige trätor etz, in 
 martio 1694; och 
 4.) Kongl. Maij:tz till generalmaioren och gouverneuren, at execution skall giöras på 
 wundne domar, fast än dee sökt Kongl. Maij:tz och öfwerdommaren, in aprili 1694.  
 
2. Om förlamade och illa bebygde hemman. 
 Lijtz sochn. Skickie, Erich Olsson 2 tunl. chrone, är 4 gånger förmant, och befallningz-
man afsade honom hemmanet så frampt han ofördröijeligen icke wijsar nöijachtig förbätt-
ringh. 



 77  

 

 Söre, Bengt Olsson 4 tunl. skatte, tree gånger tillförenne anmant, och nu upbiudes dess 
skatträttigheet, Kongl. Maij:tt och cronan till säkerheet förste gången. 
 Peder Zachrieson ib:m 4 tunl. crone, 4 gånger anmant och afsäijes dess bruk och löösören 
effter mätismanna ordom till gårdzsens bebyggnadh. 
 Ringsta, Iwar Larson 2 t:l. skatte anmantes 2:dre gången.  
 Kougsta, Erich Erson 4 tunl. skatte, 4 gången och dess skatträttigheet opbiudes första g. 
 Österåsen, corporal Gissle Hemmingson 2 tunlandh, 2/3 crone och 1/3 skatte, 4 gånger 
tillförenne anmant och skatteparten och hans löösören upbiudes till Kongl. Maij:tz säkerheet 
förste gången. [fol. 169v]  
 Österåsen, Erich Simonson 2 ¾ tunland chrone, 4 gånger tillsagd, och allenast twå åhr där 
bodt, men löfftesmann Peer Peerson i Kougstad är sufficient ersätta feelachtigheeter som 
afdömmas skall. 
 Ib:m, Påhl Håkanson 2 tunl. chrone, och comminister h. Pähr Klåckhåff cautionist. 4 
gånger tillförenne anmant, skall afdömmas. 
 Ib:m, Henrich Nillson 4 tunl. skatte, tree gånger anmant och nu upbiudes skatträttigheeten 
förste gången, Kongl. Maij:tt till säkerheet för feelachtigheeten. 
 Lassgården, Oluff Peerson 3 tunl. skatte, tree gånger anmant, och dess skatträttigheet 
opbiudes första gången. 
 Gunngården, Knuth Olufson 3 tunl. skatte, 3 gånger och opbiudes skatträttigheeten förste 
gången. 
 Häggesta, Måns Olufson 3 tunl. skatte, anmanes 2:de gången. 
 Österåsen, Bengt Olufson 2 t.l:d crone, anmanes 2:a gången. 
 Ib:m, Anders Olufson 2 ½ tunl. crone, cautionisten Erich Olufson brukar deth, anmanes 
andre gången. 
 Ib:m, Jöran Hemmingson 2 t.l crone, andre gången. 
 Ibidem, Peer Olsson 2 tunl. crone, 2:dr gången. 
 Östersöre, Oluff Olufson, Hällie Jonsson [tilsäijes]. 
      Under h. capiten Ulfsparres compag:e 
 Lijthz sochn. Hökbeck, Anders Olsson 3 tunl. skatte. 
 Prijsgård, Anders Månsons 3 tunl. skatte, tree gånger tillförenne, och altså opbiudes 
skatträttigheeten förste gången. 
 Näset, Jöns Enarson 3 tunl. skatte, 4 gånger, och nu upbiudes skatterättigheeten förste 
gången. 
 Ottersgården, Oluff Anderson 1 ⅓ t.l crone och 2/3 t.l skatte, anmantes andre gången.  
 
3. Ryttarecompagniet. 
 Huusås, Nills Gieting 2 ½ tunl. skatte, tilsagd och anmant andre gången. 
 Gunngården, Jon Gryta 2 t.l crone, anmant 2:de gången. 
 Kårsta, Erich Pederson 6 tunl. skatte, dito. 
 Nästgården, Claes Peerson 2 ⅚ tunl. skatte, dito. 
 Fiähle, Henrich Biörson 3 tunl. skatte, dito, och berättas hafwa förswahrligen bygdt och 
häfdat sitt hemman, deth [fol. 170r] quarteermestaren Henrich Elieson betygar sant wara. 
 Ib:m, Nills Jonson 3 tunl. crone, andre gången. 
 Hökbeck, Nills Peerson 2 ½ t.l skatte, andre gången. 
 Fiähle, hustru Malin änkia 3 tunl. crone, dito.  
 Ib:m, Päder Erson, 1/2 skatte 1/2 crone 4 tunland, dito. 
 Smista, Larss Brobergh 3 tunland crone, dito. 
 Sööre, Oluff Roaldson 4 tunl. skatte, dito. 
 Åsen, Oluff Kiehlsson 2 tunland chrone, dito. 
 Lunger, Oluff Anderson 2 tunland chrone, dito.  
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4. Länsman Nillss Carllsson beswärade sigh öfwer herr maiorens welb. Carl Gustaf de 
Charlies drängiar, dragonerne af capiten Carl Rutenkrans compagnie Johan Bergman och 
Hanss Wassman i fölliande måtto, nembl. att Hanss Wassman kom den 5 augusti sidstledhen, 
som war een söndagh om afftonen, och begierte köpa een kanna öhl, och wid dhet samma 
kom och Bergman som och fingo een kanna, den dee betallte, och enär hans hustru heemkom, 
wille dee köpa een kanna till, och hon swaradt sig intet öhl hafwa at sällia, och allenast hafwa 
några kannor qwar för fremmande, och dee swaradt, sigh på Frösöön få bårga både öhl och 
penningar, och beswarades, att dee taga wäll rätt för sitt och dee nämdt hustru Barbru i Ståcke, 
och frågadt om hon känner henne för hora el. huad hon mente, och samma tahl itererat, och 
beswarades att dee kunna gå till samma damor, och dee sagt äre dee horor?  
 Resp. att på Frössöön äre wäll horor som annorstädz, då Bergman opstijgit och gått till 
bordet, och knytt näfwen för hans näsa, och åtskillige gånger skiält för skiällm och hundzfått, 
och der med frågadt honom om han icke hade huus och heemfredh, och nappadt i ett wed-
trädh, säijandes sig skola convojera dem på dören, men strax betenckt sig och träet bårt-
kastadt, och wellat gå till h. maioren, då dee fattadt i honom och skuffadt ifrå den ena wråhn 
till den andra, säijandes sig skola honom piska, och stötte offta efter honom, som afbögdes, 
och welat hindra honom gå till h. maioren, och intet släppa uth, och lijka wähl sleth han sig 
utur deras händer at gå uth, men [fol. 170v] som Bergman begaf sigh emellan döran och honom, 
och kom förr uth i för-stufwan, wellat draga dören igen, men han slog upp dören så hårdt, at 
märkien synas efter hasspen och gräpan, säijandes, dören skall stå öppen, och länsman altså 
gått uth i förstugan, och dee honom sins emellan skuffadt. Sedan språng Bergman uth på 
gården och Wassman stodh qwaar, och Bergman, sedan han sprungit en eller twå gånger 
omkringh, kommit tilbaka, och fattadt i håret och dragit uth genom dören uth på gården, som 
hustru Karin Ersdåtter sågh och kan wittna, och han slitit sigh utur hans hand, och skulle gå 
tillijka med sin hustru till h. maioren, och kommande till gårdzgrindan af dehm hindradt, och 
han åter slijtit sigh ifrå dhem, och wellat gå till h. maiorens gårdh, och dee efter med håhnlige 
ordh till dess han kom-mit halfwägz, då Wassman tagit honom i axlan och slagit omkull, 
tillijka med hans hustru, och då fått blodwijte i ansichtet och twenne rispor, och Bergman 
fattadt honom i håret, som Ahl-mans hustru Märit Enarsdåtter sågh och wittna kan, slitandes 
sigh åter ifrå dem at gå fram, och dee efter med sin ellacka mundh, och kommande mitt på 
reenan, sprungo dee framom, och ställte sig emot dem widh gärdzlegården slåendes dem 
beggie, at dee nödgades ropa hielp, och Hanss wellat afbryta en hagastöör som eij gick af och 
åter sprungit om honom in emoth liveriebodan, då Hanss optagit een steen, och altså å nyo 
ropadt hielp, då h. maiorens sönner Johan Gustaf och Jonas Jörgen kommo, och han med sin 
hustru kommit in i maiorens gårdh, då h. maioren med sin fru och capiten Michell Planting 
med sin fru uthkommit, och sedt huru dee woro blodige, och at hans hustru war stött i munnen 
at hon spåttade blodh, be-gärandes huus och heemfreedh och laglig näfst för dem som så illa 
honom hafwa handterat. 
 Resp. att dee wore nychter, och kommo som wänner in och fått köpa een kanna öhl, och 
welat gå i den gambla [fol. 171r] stufwan den at uthdricka, och länsman, som något drucken 
war och låg på bänken, bedit dem sittia i sätestuf:n deth at giöra, som och skiedde, och i 
medler tijdh kom hans hustru heem, och dee af henne begiärt een kanna öhl, och hon sig 
ursechtadt, och dee swaradt, sig på Frössöhn wara wahne at få bårga öhl, och ibland annat fått 
till swaar af lensman, att dee kunna sökia Frössödamorne därom, och dee frågadt om dee äre 
horor, och han swaradt at dee där och finnas, det dem förtröth, och lensman tagit i wedhträd, 
och wellat taga neder wärian af wäggen, om hans hustru deth icke afstyrt, nekandes Bergman, 
sig fattadt lensman i håret uti förstufwan, för än han honom i håret först tagit, och sedan i 
axlarne, men intet skuffadt uth genom döran. Länsman föregifwer sig intet rördt wärjan eller 
tagit efter henne, och intet heller warit drucken. 
 Hustru Karin Erssdåtter, gammal dragonänkia, förmantes intet meera säija, än hon med 
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tryggan edh kan bestå, som giorde fölliande relation, att lensmans lilla flicka kom skrikandes 
in till Pähr Zachriesons gårdh, som är så godt som knuth om knuth, utan plank emellan, ten-
kiandes ellden wara löös, och där med gått fram, och såg Bergman stå i förstufwan och hålla 
lensman i håret at bringa genom dören uth på gården, då hans hustru gaf sig emellan, och fick 
honom löös, och dee folgdz till grindan, och Johan och Hanss efter, och honom med händerne 
wid grindan sloge och knubbade, och lensman kommit igenom grindan och bedit henne see på 
dörarne som alla öpna stodh, deth hon giorde, och tog flickan med sigh, och satt sig i för-
stufwudören. Hwar till nekades, tilståendes Johan sig kunna fattadt honom i håret, enär han af 
honom först håårrifwin bleff. 
 Hustru Märit Enarsdotter berättar, sig komma gående op för åkeren, och see Johan och 
Hanss gå på nårre sijdan och lensman å den södra om dem, och hans hustru där näst, alla å 
breddan, och enär dee kommo in emoth den wästra grindan, att en af dragonerne slagit omkull 
[fol. 171v] länsman, och alla lågo till jorden, och hon hörde ropas hielp, wettandes intet af 
hwem, och at deras flicka ropte illa in på gården, och hennes hafde barn på armen inthet 
bättre. Hanss Wassman bekänner sig taga honom i axlan och kasta omkull, för hans fuhla 
mund skuld och smädetahl, men intet låg till jorden. Johan, at han offta bedit Hanss låta blij 
lensman, at gå hwart han wille, och at dee alla intet lågo omkull, och at han intet blef slagen 
opwid rehnan, utan han kastadt sig omkull. Hwar till nekades, och at dee sagt enär han ropadt, 
höör på huad den skiellmen säger, nekandes Hanss sigh steen tagit at slå honom medh, som 
lensman säger skedt om han icke blifwit warsse maiorens sönner, icke heller wellat afbryta 
hagastören. Dee neka och sig slagit lensmans hustru Gertrud Pedersdåtter, och hon berättar sig 
få twenne slagh och pustar i hufwudet af Hanss och spåttadt blodh, troendes intet dem med 
willia deth hafwa giordt, utan kommit i misshugg, enär dee slagit lensman. Fendrich h. Carl 
Charlie betygar, henne wara blodiger och spåtta blodh. Dhe föregifwa och \sig/ dess williande 
deth intet hafwa giordt, föregifwandes yterligare sig eij annorledes handteradt och rördt 
honom än dee berättadt, och intet ondt till honom hafft, och lensman förmenar beggie fruerne 
som woro i kåhlhagan det och så hördt och sedt, som kommit in på gården, wid deth han 
kommit.  
 Den 6 beskickades maiorens fru welb. Anna Planting medh tålfmän Peder Erson i Siör, 
Arfwed i Brewåg och Oluff Peerson på Åsen, at förnimma huad wettenskap hon om det slagz-
måhl som warit emellan dess drängiar och länsman kunde hafwa, och fingo dhet swar, at hon 
då warit tillijka med capiten Plantingz fru till kåhlsängen nårr om gården, och intet roop hördt 
och kommande tilbaka till gården, hördt hårdt talas, och sedt lensman och hans hustru wara 
blodige, och hon spåttadt blodh. [fol. 172r]  
 Monsieur Johan Gustaf Charlie berättar sig komma gåendhe till ärtlandet, och see dem 
alla föllias åth, och intet hörde någon ropa hielp eller elliest. 
 Sochnskrifwaren Jonas Daan betygar lensman warit blå under högra ögat och öfwer 
näsan, och tuå små rispor eller såår i pannan. 
 Hällie Jonson i Söre berättar, sig see länsman wara blå under ögon, och hafwa twå små 
såår, och intet så noga kunde deth besee, som deth war i skymningen. 
 Bergman och Wassman säija sig medh trygdt samwete kunna bedyra och gå lagh, intet 
med wredzmode gått till lensmansgården, och aldrig någon owänskap med honom hafft, deth 
lensman säger och så warit, och intet argt tillförenne emoth sig af dem förstådt. 
 Saken heemskötz nämden, som efter noga betenkiande eenhälleligen beslötho. Att såsom 
slagzmålet af dragonerne Johan Bergman och Hanss Wassman med länssman Nills Carlson 
pröfwes wara härkommit af brådom skillnadt, och icke fins röra högmåhla, så wijda dee icke 
uhr gården gått, och med wredzmode tilbaka kommit, utan under heemwägen folgdt lensman, 
och honom slagit och hamblat; altså till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz resolution den 6 
juni a:o 1686, heemställes saken under wähllåfl. regementzrättens afdömmande.  
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5. Capplan herr Päder Klåckhåf tiltalltes, för deth han förledne wårasse försummadt wäga-
byggningen? Resp. skriffteligen, att enär rotheringen med allmogen d. 26 maj skedde, warit 
till Föhling at förrätta gudztiensten och icke kom heem förr än efter pingesthälgen, då alla 
wore åstad gångne, och drängiarne till camperingen. Läns- och tålfmän betyga, allmogen 14 
dagar för pingest blij tilsagde at talas medh om cammerather, och hafwa kåsten tilredz, och 
Oluff Påhlson warit förr roterat med h. Päder, och han sig undandragit, och aldrigh giordt 
någon wägabyggning. Gräninge war omsijder med honom sidst rotheradt, och arbetadt sin 
tijdh, och h. [fol. 172v] Päder wettadt där af, förr än han rest till Föling, och många dragoner 
warit på wägabyggningen, och camperingen begyntes först den 12 juni, och bordt skaffa 
någon. Altså kan h. Peder intet frijkallas, utan efter 3 cap. Byggning.b. L.L. saker till sina tree 
marck till treskiptes, och å nu tillstundande wägabyggning ersättia huad som försummadt är.  
 
6. Compagnie qwarteermestaren Henrich Eliæson försummadt wägabyggningen. Resp. att 
han för sitt rusthåld præsterat, men icke för Erich Olufsons hemman i Lunger, det han wid 
tilträdhet till Erich Peerson i Moo och Larss Påhlson, som löfftesmän äre, förordat, huar till 
Erich Person nekar. 
 Resol. Såsom quarteermestaren Hindrich Elieson, hafwer brukadt Erich Olufsons \cron/-
hemman, och eftersatt wägabyggningen, så böter han efter 3 cap. Byggn.b. L.L. tree marck till 
treskiptes, och å nu tilstundande wägabyggning ersättiat med arbete, och söke löfftesmännen, 
som han bäst kan och gitter.  
 
7. Jöran Pederson i Kläppe hafwer och sig undandragit, af skiähl at han 1693 under friheetz-
åhret måst det giöra och sedwahnligit warit, at optagne hemman derföre warit förskonte, och 
fått förtröstan där om, i det anseende slippa 1694, huar med deth förblifwer.  
 
8. Jöns Anderson på Fölingz kyrkiobohl, hafwer intet warit på wägabyggningen, och fins 
honom warit tilredz, men emedan som lensmans breff allenast nemdt bönderne, och icke 
honom, tencht slippa. Och såsom deth af ingen tredsko är skiedt, så slipper han böta, men bör 
å nu tilstundande fulgöra huad som eftersatt bleff.  
 
9. Johan Ahlbom hafwer på friheet uptagit ett cronehemman och blijr dess medelst efter 
wahnligheeten undher frijheetzåhren derföre frijkalladt.  
 
10. Siuhl Pederson i Boda kärade till Larss Biörsson i Åsmunnsgården om 11 r.d:r, som hans 
fader af Mårten Nillson i Boda länt, och Larss låfwadt dhem [fol. 173r] betalla, tillijka medh 
annor bewijslig skuldh, och allenast där på fått 1 ½ r.d:r? Resp. att han hördt skulden warit 10 
r.d:r och fått af Mårten till brudgåfwor 1 ½ r.d:r till afslag på skulden, och at Mårten hafft een 
mälling åker till lega een lång tijdh, och wäll fått sitt capital, huar till nekas, och at han een 
mälling hafft några åhr, och eftersom den war uthskrindat och wanbrukadt, där medh afstådt. 
Peder Swänson i Korstad hafwer och länt Biörn 5 r.d:r och sonen Iwar och så 5 r.d:r och een 
mäling sådt till lega huart åhr? Resp. at han weeth af den skullden, och at dee huart åhr tagit 
een sådd mällingh, och då dee sådd sielff intagit 1 ½ mäl., huartill nekas. Men Iwar sagdt, sig 
något af Larss där på fått, och Larss säger sig honom intet betallt, förmenandes i Byom finnas 
doom där om. A:o 1663 den 20 november fins Biörns hemman i Söre wara till underpant 
förste gången upbudit af Mårten Nillson i Boda, Larss Nillsson i Brewåg och Ingeborgh 
Ewerthzdotter, och där han nästkommande åhr deth icke skulle inlösa, träda creditorerne till 
hemmannet, och anno 1666 är Biörns odallshemman i Söre bårtbytt till Åsmundzgården, som 
crone war, nekandes Larss sig antagit Mårtens fodran, utan Larss Nilssons allena och at 
Mårten genom sådd mälling fått sitt nöije som på tinget war giordt, och lärer hoos Larss 
Påhlson i Bye finnas, huar till Larss Påhlson nekar. Larss Biörson itererer, at Mårten i Boda 
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och Peder i Korstad äre dömde ifrå sine fordringar medelst tagne stoora interesse och åcker, 
men Larss i Brewåg, som ingen lega fått, skulle få sin betallning, och nu äre alla gambla män 
döde som där om besked hafwa, och där han blifwit förr [lagligen] stemd skulle han hafft hijth 
Jöns Månson i Brynie och Erich Olson i Handogh, som skalle kunna besannat så skiedt wara. 
Länsman berättar honom Bartholomej dagh blifwa stämd. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Lars Biörnson påstår, att Mårthen Nillson är lagligen dömd ifrån sin fodran hoos 
hans fader Biörn [fol. 173v] Anderson, som Jöns Månsson i Brynie och Erich Olufson i Han-
dogh skole kunna betyga sant wara, huilka nu icke tilstädes äre, altså opskiutes saken till näste 
laga tingh, då dee skohla afhöras, och sedan skall där öfwer definieras och dömmas.  
 
11. Ryttar swentienaren Nillss Geting kärade till Anders Kiehlson i Ottersgårdh, för deth hans 
häst mistadt ena ögat, af det Anders heemtagit deth stoo hans häst folgdt, och dee andre ska-
dan twifwels utan giordt? Resp. att hans och dee andra grannarnes hästar utbett hans slått, och 
han offta bedit dhem häffta sine hästar och achta ifrån slåtten, men dee deth intet achtadt, och 
Oluff Larson allenast satt een lijten ståck på sitt stoodh, och Gietingen een kiäp på sin faders 
stohäst, och S:t Johannis dagh sändt sin wallflicka effter dem, och budh till Oluff Larson, at 
bättre häffta och achta sitt stodh, och intet råder han före, at hans häst mistadt ögat af hans 
egen ryttarehäst eller Flygarens dito.  
 Flygaren berättar ingen häst kunnat deth giöra, och där så warit, hade techn af skona 
syndtz, men lijkare at deth warit kastadt, och träffadt i ögat. Flickan Gölu Persdåtter, som 
stodet heemledt, föregifwer sig taga bemt:e stodh utur sin huus-bondes slått, och hästarne 
woro i sielfwa slåtten, och kommo effter, och i täes mun såg hon bruhn hästen slå upp, och 
Gietingens röda som mistadt ögat, skakadt hufwudet och stadnat quar, och in i täet togh 
Anders stoet och ledde fram. Nekandes alldeles sig slagit eller kastadt ut ögat på Gietingens 
häst, utan gått till Oluff Larson, och bedit honom hålla hästen utur slåtten, och han sagdt 
honom skolla där gå, om icke fanen wore på andre sijdan. Actor, at lensman pass åtta dagar 
effter såg hästen, som deth tillstår och säger at det hölt då på at båhl-na, och intet kunde förstå 
af huad. Ögnsteen betygas warit skadd, men intet kringom syntes någon åkommo och skada, 
men ögat är alldeles utbåhlnadt. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som Anders Kiehlson i Ottersgård hafwer [fol. 174r] allenast låtit intaga sin gran-
nes Oluff Larsons stodh, som på hans slått skada giordt, at bringa deth med bättre häfftande af 
ägaren, att icke widare skada giöra, och ryttar swentienarens Nillss Gietingz faders wrendska 
gårdzhäst tillijka med dess ryttare- och rustningzhäst och Johan Flygares dito luppit och 
folgdt medh, och Gietingens wrenska fått skada på ena ögat, och ingen kan wijsa deth wara 
giordt af wallflickan Gölu eller Anders Kiehlson, utan måtte af hästarne wara giordt, som efter 
46 cap. Byggningb. L.L. är ogilt, och hästen des utan kan brukas; altså finner rätten Anders 
Kiehlson icke wara där uti straffwärdigh.  
 
12. Hemming Olufson i Tonäs angaf sin swåger och systers man Oluff Anderson i Otters-
gården, hafwa antagit Oluff Ersons hemman af 2 tunland, huaraf 2/3 är crono och 1/3 skatte, 
och at hans löfftesmän intet känna honom god längre där sittia. Oluff Jönsson i Ringsta och 
Jon Påhlson i Kallsta befara honom intet deth rätteligen häfda och bebyggia, och willia gierna 
komma ifrå sitt löffte, och förmoda, Hemming kunna dhet bättre bruka, som 2/3 i skatträttig-
heeten äger? Resp. att han där i ellofwa åhr suttit, och ingen då dijth wellat för den inkomne 
frantzoos siukdomen [syfilis], och sedan budit honom halfwa gården, som han wedersakadt, 
och enär han skulle skaffa swentienare budit honom antingen gå swentienare eller tagha går-
den, och äfwen där till nekadt, och han måst altså leija een swäntienare för 20 dal. s.m:t? 
Resp. at han intet kunde komma at så gården, eftersom så mycker war lijdit på wåren, och at 
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han wille hafwa honom till swäntienare och icke till bonde, warandes tree löfftesmän, som 
icke tilstädes äre. 
 Resolutio. Rätten finner skälligt, at lensman adiungerer sigh tree nämdemän, och håller 
husesyn på Oluff Ersons hemman i Ottersgården, noga observerandes huru gården är bebygdt, 
åker och äng häfdat och hägnadt, som å [fol. 174v] wårtinget kan blij öfwersedt och determi-
nerat huru stoor feelachtigheet kan finnas, huar om cautionisterne sedan kunna blifwa under-
rättade, och pröfwa om dee löfftet för Oluff Anderson willia längre bestå eller skaffa een 
dugligare landbonde där på.  
 
13. Bengt Olufson på Österåsen påminte, at Siuhl Pederson i Bodha på tinget in [novembri] 
1692 pålades till näst där på fölliande ting skulle med Hanss Nillsons book i Brynie bewijsa, 
allenast 4 kannor spanskt wijn och icke 7 kannor warit, eller betalla resten? Resp. att han 
sändt bud till Jöns Esbiörson i Wigge, där boken är, och frågadt där efter och honom intet rå-
kadt hemma, och gårdzfolket sagt där efter wara sökt, och intet funnit. 
 Resolutio. 
 Såsom Siul Pederson i Boda hafwer intet effter 1692 åhrs doom in novembri skaffat 
bewijs huarken till där på fölliande laga ting 1693 eller sedan af sahl. Hans Nillsons book i 
Brynie, at allenast 4 kannor spanskt wijn warit tagne och betallte och icke 7 kannor dito; altså 
förblifwer rätten widh bemelte 1692 åhrs doom, och till föllie och i krafft däraf, dömmer Siuhl 
Peerson at betalla 3 kannor spanskt wijn till Bengt Olufson, efter då warande markgång och 
wärde.  
 
14. Siuhl Pederson i Boda föregaf, at een pantslått af Nills Anderson i Boda warit hafd ifrå 
Häggestad, och kommit på sonens Oluff Nillsons andehl, som är een myra östan för Hög-
brohn, som han till sin brodher Mårthen Nillson med hemmansparten skulle såldt, och lijka-
wäll samma myra förpantadt till Erich Kiehlson i Kårsta, och såsom den warit af ållder pant-
satt till Boda, om den icke må brukas där under, till des rätta ägaren i Häggestad den inlöser. 
Oluff Nilsons son Bengt föregifwer, sig deth alldrig förr hördt, och weth inthet om deth nån-
sin är skiedt, och at Nills Anderson [fol. 175r] warit hans faderfader. Siuhl föregifwer at Erich 
Kiehlson hafwer Oluff Nillsons zedell där på, men han icke hemma stadder. 
 Såsom Siuhl Peersson förmenar sig kunna bewijsa medh een zedell som Erich Kiehlsson 
i Korstad fått och hafwer af Oluff Nillson på een myra östan för Högbrohn, som från Hägge-
stad till Boda warit pantsatt och updragen till Mårten Nillson under hemmanskiöpet, huilken 
han söker behålla till dess myran kan till rätta bohlstadh blifwa löst, och Oluff Nillsons zedell 
där om icke wijdh handen är, altså kan där till intet giöras denne gången, utan lembnes till 
näste tingh.  
 
15. Oluff Ersson i Koustadh hafwer caverat för Anders Olufson i Österåsen för optagne cro-
nehemman, och andra åhret honom till hielp förtrodt Jöns Anderson at bruka des halfwa, som 
han giordt i sex åhrs tijdh, och efter Anders Olufsons dödh Oluf Erson sielf ½-ten brukadt, 
och Oluf Ersons måg Erich Qwick i twå åhr. Husesyn är där hållen, och så snart den blijr af-
dömd, lärer wijsas huar och eens plicht och skyldigheet.  
 
16. Ryttaren Johan Zachrieson Flygare kärade till dragon Elias Köhn för ett par liveries 
älgzhudzhandskar, som han 1694 om Kindersmessdagen hoos Hemmingh i Korstad mistadt 
och tree weckor där efter i Lijtz sochnstufwa dem igenkänt hoos Köhn, som där såth och karf-
wade tobach, och där med gått uth, och blef warsse ryttaren Peder Qwick, af huilken han 
handskarne fått, och dragon Peder Prijsman, som fölgde honom in, då Kiön satt handskarna 
under armen och gått sina färde, och intet i kyrkian, och effter predijkan bedit hans wärdh 
Oluff Påhlson och Jöran i Klöstad, at dee wille honom deth förehålla, och låta honom få sina 
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handskar igen, som dåch intet skiedde. Begärandes at hans wittnen må kunna blij edelligen 
examinerade, som utlåtha sig med eed kunna betyga Kiöhn hafwa Flygarens liveries handskar, 
som Qwicken till Flygaren såldt. Elias Köhn [fol. 175v] föregifwer sig inga handskar honom 
afhändt, och ifrån Hemmingh gått heem långt förr än Flygaren, deth han tillstår, och säger sig 
lagdt sina handskar på lilla bordet, och dem intet saknadt förrän han skulle resa därifrån, utan 
nu framwijsta hafft 7 el. 8 åhr, och inga andra älgzhudzhandskar hafft, som hans wärdh Oluff 
Påhlson kan betyga, och han säger sigh ingen grann acht därpå gifwit, och weeth honom ett 
par fått af Petter Nohrman, och at Flygaren sagdt sig strax skolat tilltallt Köhn därom, om han 
icke den dagen skollat gå till Herrans nattwardh, och tänkt deth giöra effter predijkan, då han 
icke tillstädes war. Kiöhn föregifwer sig måst gå ifrå kyrkian och laga ihop några medica-
menter för twenne dragoner i Hammardahl sochn effter ordres, som skulle strax bårtsändas, 
eftersom han då brukades för feltshiärgesäll. Nekandes aldeles hafwa handskarne afhändt, och 
at på sina som framwijste äre, äre och nyare tumblingar af tunnare läder än sielfwa handskar-
ne. 
 Peder Qwick påmintes sig wäll betenkia om förkomne handskar hades af Kiöhn, och han 
giör sigh försäkradt där om, efftersom han dem egdt, satt nya tumblingar af nytt läder där på, 
och där under ihopdragit dhet nya, och at dee ofwan på warit med rännor sömade, och sielfwa 
fingren krokutha och af tiockt läder och stoora kragar och icke små, som dee opwijste äre. 
 Päder Prijsman förehölt i lijka måtto, och sade sig medh trygdt samwethe kunna gå lagh, 
at handskarne som Kiöhn hade i sochnstufwan wore Flygarens liverie handskar, efftersom han 
dem offta handterat, och medelst där på warande söm och stoorlek mycket wäll kände. 
 Elias Köhn hade intet jäf at giöra emodth Peder Qwickz och Prijsmans giörandee edh, 
och des utan dem inthet wille troo, och altså aflade dhe fölliande edh. 
 Jag Peder Qwick swär widh Gudh och hans helige evangelium, at dee älgzhudzhandskar 
som Elias Köhn förledne winther om een söndag hade i sochnstufwan [fol. 176r] wore Johan 
Flygares liverie handskar, så sant mig Gudh hielpe till lijff och siähl. 
 Samma edh aflade Peder Prijsman. 
 Warandes Köhn tillförenne icke berychtadt eller dömd för tyfwerije. 
 Samptel. votum. 
 Ehuruwäll af föregående ransakning och edelligit intygande befins, at dragon Elias Köhns 
hafde älgzhudzhandskar i sochnstufwan förledne winther, warit ryttarens Johan Flygares live-
rie handskar, dess rustningh tilhörige, och Kiöhn icke wittnens relation utan edgång wellat er-
känna, och tillförenne icke berychtadt eller dömd för tyfwerije, så anstår lijkawäll rätten intet 
där utinnan dömma, efftersom Kongl. Maijt:z resolution af den 6 juni a:o 1686 deth i nåder 
förbiudher och till regementzrätten remitterer dijth hän saken skiutes at afdömmas.  
 
17. Henrich Chrestopherson i Tårrwalla genom Päder Erson i Siör fodrade af sin faderbroder 
Peder Larson des jordepenningar af Tonäshemmannet efter rättens utslagh å sidstledne tingh? 
Resp. att han skrifwit till sin broder Olof Larson i Nårie som merndels tagit betallningh för 
Chrestophers jordepart, men intet swar fått. Där emoth upwijstes Jon Bråddesons och Oluff 
Peersons i Tårrwalla attest af den 9 aprilis 1694, at Henrich 1690 på Löfångers marcknadt frå-
gadt sin faderbroder Oluf Larson därom, och han alldeles där till nekadt, och sagt sig icke een 
skilling på Chrestophers jordepenningar hafwa upburit, williandes fullmechtigen ingen längre 
dilation gifwa. Warandes hemmanet af 2 tunlandh och bröderne Chrestopher, Peder och Oluff 
där till arffallne och inga fleera. 
 Peder i Siör ingaf en zedell, at Chrestopher uthlöst gamble syskonen, nembl. 3 r.d:r till 
Lars Jonsson i Slätten, Nills i Jonsgårdhen 3 r.d:r, Peder Larson i Nyland 2 r.d:r, Jöns i Swed-
han 6 ortt och Erich i Sikås 5 orth, huartill Peder Larson nekar, och föregifwer sig dhem uth-
löst. 
 Peder Larson upwijste Larss Påhlsons attest i Bye, at han af honom fått 10 d:r 16 öre 
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s.m:t på hans broders Oluff [fol. 176v] Larsons wegnar i Nårie, men intet nembnes på Chresto-
phers jordepenningar. Fullmechtigen lemnadhe zedelln för gamble syskonens uthlösning, be-
gärandes doom om hans 1/3 i hemmannet, deth Oluff i Kånckebacken, som Chrestophers måg 
är, och begierte, willandes inthet gifwa honom längre dilation. 
 Samptel. votum. 
 Emedan som Peder Larson i Tonäs intet kan bewijsa, sigh sin broders, framledne Chresto-
pher Larsons, jordepenningar i Tonäs hemmannet af 2 tunland till broderen Oluf Larson, som 
boor i Nårie, betallt, som och efter attest på hans ordh på Löfångers marknadt 1690, intet 
skiedt är; altså finner rätten skälligt, at Peder Larson bör uthan längre drögzmåhl effter 
mätismanna ordom låta Chrestopher Larsons arfwingar niutha sin faders lösn och jorde-
penningar i Tonäshemmannet, och skulle han utan fullmacht och tilståndh något i deth 
anseendhe till sin broder Oluff Larson lefwereradt, kan han honom där om sökia som han bäst 
kan och gitter.  
 
18. Päder Erson i Korstadh itererade sin hafde klagan emoth Anders Olufson i Hökbäck, då 
för honom uplästes interlocutorie domen på sidsta wåhrting där om, iempte Anders Olufsons 
bekomne attest af hustru Gertru i Walla, begärandes Päder Erson extractum protocolli, och 
copian af attesten bekom han å wårtinget, och sade sig skola bewijsa attesten wara osan-
färdigh, fast än han skulle hafwa omak at resa utföre. Extractum protocolli låfwades honom 
widh påfodran, och meera kunde intet därtill giöras.  
 
19. Hanss Erson öster på Åsen kärade till Iwar Jonson i Smestad om gamble Holmens 
hästhöslått och Slättmyran, belägne widh Åsen, som skolle wara kombne ifrå Åsen till Höllie, 
och upwijser ett pergamentzbreff de a:o 1600, lydande at Brita Steensdåtter i Höllie hafwer 
såldt sin broder Önde Steenson på Österåsen sin systerpart i Höllie af 5 mäl. öpen åker i 
Höllie, [fol. 177r] hwars hemman actor åbor? Resp. at han intet weth däraf, utan innehafwer dee 
sloar som hans förmän under hemmannet häfdat och brukadt så långt tilbaka, at ingen kan 
annat wetta och minnas, deth nämbden bijfalla. Hwar till kommer, at brefwet nämner 5 mäl-
lingar åker i Höllie, och icke någon slått widh Österåsen, dåch berättar Oluff Peerson, sig och 
Oluff Påhlson hafwa sin 1/4 i Slättmyran, och Anders i Hökbäck Oluff Kiehlsons anpart, huar 
å breef skall finnas, men Hanss Ersons på södre sijdan om Bruusåen, som bäst och mäst är, 
innehafwer Iwar i Smistadh, som föregifwer, sig ingha breef där om hafwa, utan man effter 
man possiderat nu twistige sloar och des utan intet staargålff eller lass under Smistad. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh gambla Holms hästhöslått och 1/4 af Slättmyran på södre sijdan om Bruus-
åhn, som mäst och bäst är, pröfwes af ållder, långt öfwer mannaminne lydt och hördt under 
Iwar Jonsons hemman i Smistad, och på nårra sijdan om åhn, som sämre och ringare ähr, lydt 
och hörer under Hans Ersons hemman på Österåsen, och ingen kan wetta genom huad laga 
fångh samma slått är kommen under Smistadh. Altfördenskuldh conserveres Iwar Jonson med 
sina förfäders laghäfdade ägendom widh Österåsen, och deth i krafft och förmågo af första 
cap. Jordabalken landzlagen.  
 
20. Fältwäbell Erich Swahn beswärade sigh öfwer Siuhl Persons sönner i Boda, Päder, om 
sina 14 åhr, och Mårten, om sina 13 åhr gamble, för deth dee kalladt hans dåtter Kerstin, om 
13 åhr gammall, biällko, kosskiöth, sungåås, och Mårten skält henne för biällrof, erte- och 
bandtyf, och Peder tagit oreent watn och buckar hennes hufwud till watuskålan, säijandes, 
drick sungåås, du haar ätit grääs i dagh, och Mårten gifwit henne en kinpust och sparkadt, och 
Peder kallat henne tyf, säijandes Mårten åth hunden Ram, kom och achta sungåås, medan wij 
gå heem, huilket allt drängen Oluff Olufson och pijgan [fol. 177v] Märit Jonsdåtter åhördt, och 
kunna wittna. Huartill Päder och Mårten neka. Altså aflade Oluff Olufson sin wittnesedh, och 
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berättade, nembl. att dee kallat Kerstin biällko, sungåås, och satt åth henne en skåhl och sagdt, 
drick sungåås, du har ätit grääs i dagh, och en af dem kallat henne biälltyff, och äfwen een 
låckat hundh och bedt honom achta sungås, och intet mera kunde påminna sigh af dem hördt i 
deth målet efftersom han såth och hade sin book för sigh. 
 Märit wittnade ordh ifrån ordh som Oluff. 
 Hwartill piltarne neka. Dem påmintes, at Oluff är deras syskonebarn, och ursechtade sigh 
intet höra efter dheras tahl, men efter aflagdan edh bekände han sanningen och det han hördt, 
och dee lijkawäll neka. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom edelligen intygat är, at Päder och Mårthen Siulssönner i Boda hafwa gifwit fält-
webelens Erich Swaans dåtter Kerstin ökenamn, och ährrörligh beskylning tillwitt, och dee 
öfwermagar äre; altså förskonas dhe med penningeböther, och skole dåch för sine begångne 
feehl därutinnan uti föräldrarnas och länsmans närwaru af någon i slächten alfwarsampt med 
rijs agade och afstraffade blifwa.  
 
21. Oluff Päderson i Höllie upbödh tredie gången sitt giorde testamente med sin hustru Lis-
betha Jöransdåtter om deras fasta och lösa ägendom, som dee huar andra efter dödedagar för-
säkradt at behålla hoo den andra öfwerläfwer.  
 
22. Länsman Nills Carlson upbiuder tredie gånghen sitt giorde testamente med sin hustru 
Gertrudh Pädersdåtter, oklandradt. 
 
 
 
 
Ting 18, 19, 20, 21 och 22 november 1695  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 157r – 168v, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 909v – 931r, RA.  
 
Anno 1695 d. 18, 19, 20, 21, 22 novembris höltz laga ting med allmogen aff Lijttz tinglagh, 
närwarande befallningzman welbet:d Lorens Backman och nämden.  
 Peer Erson i Siöör  Erich Peerson i Kårstad  
 Arfwed Erson i Brewåg  Oluff Anderson i Kalstad  
 Erich Peerson i Moo   Siul Peerson i Boda  
 Oluff Påhlson i Klösta   Peer Olufson i Backen  
 Jöns Enarson i Byom   Oluff Peerson på Åsen  
 Erich Olufson i Swedan   ––  ––  ––   
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:tz förr specificerade placater, item Kongl. Maij:tz placater om 
fruchtbare capitaler och lappmarkernes excolerande [uppodlande] de an:o 1695.  
 
2. Corneten Henrich Elieson Mogh, angafs hafwa förledne sommar funnit een älgh, och der-
före tillsagd at bewijsa beskaffenheeten där aff? Resp. at han i begynnelsen af skiördetijden 
fiskiadt i Flacken, som är een bäck som löper i Mosiön, och blifwit warsse een åhrsgammal 
älgh där liggia i wattnet, och där medh begifwit sig heem till bydz efter sina drängiar, och 
kommande dijth, diuret optagit och funnit deth af wargar wara rijfwit, så at inälfwarne på 
högre sijdan hängde uth. Muhlan afäten, och låren dels ätna, och det lensman Nillss Carllson 
wetta låtit, och han committerat tålffman Peder Erson i Siör och Oluff Larson i Lunger därom 
ransaka, som betyga sig dijth warit, och funnit köttet illa luchtande. Muhlan upäten, som war 
afswartnadt. På strupen war twenne håhl betne, som och nyligen eij pröfwades wara giordt, 
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eftersom det swartnadt war. På högra sijdan ett stoort håhl och många små där bredewidh, och 
på sielfwa håren syntes reef efter klona, och å beggie låren håhl och kött utätit, och det som 
qwart war afswartnadt och illa luchtadt, däraf syntes det icke nyligen giordt wara. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom intygar är at h. corneten Henrich Elieson Mogs fundne älgzdiur förledne sommar 
warit af wargar ihählrijfwit, så fins skälligt, at han deth efter 23 cap. Byggningabalken 
landzlagen för sig allena behåller. [fol. 157v]  
 
3. Corporalen Johan Roos af h. capiten Magnus Ulfsparres compagnie angafs hafwa lägrat 
Margeta Hansdotter ifrån Fiähle by, huar till dee beggie beiaka, och tilstå sig deth giordt och 
aflat barn tilsammans som ännu läfwer, warandes han gifft och hon ogifft, och tillförenne med 
den synden icke beslagne. 
 Enhälligt votum. 
 Corporalen Johan Roos, som gifter man är, och hooradt medh Margeta Hanssdotter, och 
med henne afladt barn dömmes at plichta medh 80 d:r s:rm:t efter 1653 åhrs straffordning, 
och kånan, som tillförenne med lägersmåhl icke är beslagen efter högstbemellte ordning saker 
till sina 40 d:r s.m:t eller plichta med kråppen.  
 
4. Oloff Roaldson beswärade sigh öfwer Johan Ahlman ib:m, för deth han förledne sommar 
skulle hafwa hans stodh häfftadt och bundit, at hon där af blifwit uthmager, och hon medh 
möda kunnat opdraga trädesåkeren, och är hon om een fredagh funnen uth på löten med een 
widia i mund bunden kring om nedra kiäfften, och sedan i skällträllien så hårdt och stackut at 
hon inthet kunnat nåkas marken, och blef af Johan Göstaf Charlie löös skuren och släpter. 
Söndagen näst efter, åter funnen uti ett tiockt grahnsnor bunden med en widia kring om foten 
och een grahn, och skiällan igentäpt, som och skars löös och släptes, och om måndagen näst 
efter en lång biörkklabb bunden på eena fothen, oachtadtat hon sin ordinarie ståck hade, som 
walbarnen sedt? Resp. att stoet esom offtast gått i hans slått och han ägaren därom tilsagdt, 
och han deth ej achtadt. och dy kommande ifrå sina fäbodar om een söndags morgon funnit 
stodet i sitt äng, och deth dädan tagit och bundit wed ledet, tänkiandes honom deth säija på 
wägen ifrå kyrkian, men intet råkadt, och måndagen åter funnit stodet i sitt äng, och det ledt 
på allmän wägen, och satt en biörkklabb på dess behn, efftersom dess hafde lilla ståck henne 
intet kunde hålla uhr ängiet, men widian i mund intet satt, som hans granne Hällie, som i 
föllie med honom war om fredagen, kan wetta betyga. Siuhl Peerson i Boda betygar stodet 
wara flychtigt och wahnt at springe in i ängiar och sloarne. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som Johan Ahlman hafwer så häfftadt Oluff [fol. 158r] Roaldsons stodh, at deth 
där af magert blifwit, och intet effter 10 cap. Byggningb. L.L. intagit, och äganden weta låtit, 
och Oluff Roaldson där af skada lijdit; altså finner rätten skälligt lijkmätigt 10 cap. Bygg-
ningabalken L.L. at Johan Ahlman skall böta tree mark och 2 marck för deth stodet blifwit 
magert, och dess medelst hans arbete och kiördzell hindradt.  
 
5. Tohl Olufson i Bringåsen kärade till sin granne Erich Påhlsson ib:m, för deth han sin o-
kynnige häst intet häfftadt, och han altså iagadt hans stodh och häst af skogen, hästen illa 
bititt, at han där af omsijder stört, och stoet som han intet på löten kunde lijda, tagit flychtan 
till Lunger och Brönie, och blifwit af biörn ihählrifwin, begärandes refusion för sin tagne 
skada? Resp. at Tohl släpt sin häst i beth ohäfftadt och oståckat och han ståckadt sin, som af 
deras sammankomst sönderslogz och blef illa bitten. Sedan ståckades dee bäggie men Tohls 
allenast af 4 m:k och hans af [8] m:kz tyngd. Test: Peder Erson i Siör. Sedan satte han gräfsko 
under sin häst, huar om han påmintes och warnades för där af timande olycka, och han 
swaradt och önskadt sigh kunna sättia knijfwar där under. Test: Pär i Siör och Jöns Månson i 
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Brönie. Sedan släptes dee uth på hwarsin sijda om lötan, och Tohls, som war ståcklöös, 
kommit till Brönie och där illa blifwit bittin, föregifwandes sig sin häst hafft i Röden och 
Sellie, och han där ingen fördärfwadt. Peder i Siör berättar sig wara dijthkallat at besee 
hästarne, och funnit dem beggie wara bittne, Erichs framman till, men Tohls bak på illa 
restadt, af deth han honom iagadt ifrå sigh och låtit göra 8 m:ks ståck på Erichs och 4 m:ks på 
Tohls, som yngre war, och sedan intet hördt huru dee förlijktes. Actor, at han nödgades taga 
hästen heem och låta honom gå i beth uti sina några swedior, där han omsijder störtadt. Erich 
Påhlson, at han war full och feth, och intet där af kunnat stört, och han låtit ryttaren i Siör 
honom curera, och han af något fång kan stört wara. Actor, at han låtit honom curera, och at 
han war feth och eij mager. Sedan han stört och hans biella sattes på een hans yngre häst, blef 
han lijkwäll [fol. 158v] af Erichs häst förfölgd, at han intet kunde honom hafwa på löten. 
 Enhälligt votum. 
 Ändåch Larss Påhlsons häst fins hafwa iagat Tohl Olsons, så äre lijkawäll inga skiähl, at 
han där af är störtt. Altså kan rätten intet finna Erich Påhlson wara skylldigh efter 46 cap. 
Byggningabalken L.L. at betala dess halfwa wärde, och där hoos pröfwar skälligt, att där 
Erich Påhlson hädan efter icke ståckar och häfftar sin okynnige häst, och öfwer honom acht-
sam wårdnat intet hafwer, at han warder ansedd at wedergälla allan skada som han görandes 
warder.  
 
6. Gamble länsman Jacob Jöranson beswärade sigh öfwer Erich Erson i Kougsta, för deth 
han honom på Kongl. commissionen förledne winter omildt angifwitt, som skulle han 1693 
låtit döma honom at betahla 18: 10: 16 p:g:r s.m:t, där dåch han finner sig icke meera wara 
honom skyldig än 3: 14: 12 s.m:t, och effter samma doom äre bemellte 18 d:r exequerade. Se-
dan at han brukar sine gamble streck och nekar för deth som sant är. 3.) En samwetzlöös 
menniskia som af begynnelsen eij annat warit än een orättwijs plågare. Test: samptel. all-
mogen, som af honom lijdit mycken wedermöda. 4.) Förledne feijgde tagit bårt een af dee 
bästa trediemans pältzar, och andre gången af honom och hans grannar till een annan pälss 
upburit 24 öre s.m:t af rotan, som bestod af 6 man till mans, sampt många andra kromsprångh. 
Sidst, at han twenne gånger lagligen är ifrå dess heder och ähra worden erkänder och synes 
neesligit, at een sådan skall hafwa ett sådant fritt framträde, och bry dem som redeligare äre, 
anhållandes, at han måtte för sådant lastelligt tahl blij näfster. Huar till swarades, at han 
aldrigh warit honom så mycket skylldigh, fastän han dömd är, och säger så passerat wara som 
i suppliquen förmäles, och at Oluff Jönson i Ringstad skall igenkändt pälsen och skräddaren 
Jon Erson, som den sydt hafwer, äfwen så, den länsman utslittit. 
 Enhälligt votum. Ehuruwäll Erich Erichson i Kougstad uti een sin supplique till Kongl. 
commissionen förledne wintter hafwer med swåra expressioner angripit för detta [fol. 159r] 
lensman Jacob Jöransson, huar uti han finner sigh beswäradt och læderat wara och söker på 
honom lagligh näfst och correction derföre. Men såsom deth föllier Kongl. commissions 
acterne, och intet till forum är remitterat, finner rätten sig icke anständigt wara, saken widare 
handtera och afdömma, förr än wederbörlig ordres där om ankomma.  
 
7. Ryttaren Johan Flygare påminte om sin sak emoth dragon Elias Köhn om ett par älgz-
lädershandskar som han mistadt, och hoos Köhn fundne äre, huar om på höstetinget 1694 
blifwit ransakadt och till låfl. regementzrätten remitterat. Men såsom Kongl. Maij:tz nådigst 
sedermeera alla dragonernes exorbitantier lembnadt under häradzrättens dijudication, begiäres 
dom i saken, huilket rätten tagit i betenkiande och dömdt som föllier. 
 Såsom ryttarens Johan Flygares mistade liveriehandskar äre sedde och igenfundne efter 
twenne ehrkände edellige wittnen hoos dragon Elias Köhn, som pröfwes warit wärde 1 d:r 16 
öre s.m:t, altså finner rätten skälligt, at han dem efter Kongl. Maj:ts straffordning fyrdubbelt 
betallar, som är sex dahl. sölf:rmynt.  



 88  

 

 
8. Nillss Olufson i Häggestad prætenderer een starslått af 13 gålfslätt eller lass på Lång-
kiernan under sitt hemman, som där under af ållder skall hördt, och för 70 åhr sedan pantsatt 
till Peder Pederson i Sööre för 5 r.d:r, huilken pant Nillss Anderson i Boda inlöst, eftersom 
hans hustru war till Häggestad bördigh. Effter hans dödh kom slåtten under Söre till bytes, at 
Oluff Nillson bekom där af 8, och Mårten 5 gålffslättar, och den pantsatt till Erich Kiehlson i 
Korstad, nembl. a:o 1665 5 st. gålff för 10 ½ ort af Mårten Nillson, och a:o 1677 af Oloff 
Nillson 8 st gålff för 3 r.d:r 2 ½ ort, som deras gifne skriffter utwijsa, begärandes dem under 
rätta bohlstad igen, huar till Erich Kiehlson intet nekar, upwijsandes een skrifft af Mårten 
Nillson i Boda de a:o 1665, at han och Erich Kiehlson i Korstad upburit 10 ort för någon 
staarslått han honom till pant satt, som är [halfft] med hans broder Oluff Nillson, den han 
niuta skulle så längie han får sina penningar igen, och Peder [fol. 159v] Siuhlson i Boda till 
wittnes. Hwar emoth Mårtens måg Siuhl Pederson exciperade, och föregifwer, at skrifften war 
opsatt sedan Mårten war dödh, och hans swärmoder berättar deth icke meera warit än 7 ort, 
men slåtten hörer af ållder till Häggestad. Oluff Nillson hafwer den 20 julij a:o 1677 bårt-
pantat 8 st. gålfslätter i Långkiernan, som honom till arfs efter sine föräldrar fallit war, för 3 
r.d:r 2 ½ ort, bördeman till lösn. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Långkiernans myrslått af ålder hört och med rätta hörer till Nills Olsons hemman i 
Häggstad, och der ifrå worden pantsatt för 70 åhr sedan för 5 r.d:r, altså till underdånigst föllie 
af Kongl. Maij:tz jordeplacater de annis 1673 och 1677, lägges den under förra och rätta bohl-
stad, dåch efter Kongl. Maij:ts nådigste resolution och förklaring af den 10 martij a:o 1685 för 
lösn med 7 d:r 16 öre s.m:t, och huar och een söker sin fångzman.  
 
9. Erich Kiehlson i Kårstadh kärade till Mårten Nillsons måg i Boda Siuhl Peerson, att 
såsom Nills Olufson i Häggestad söker Långkiernan under förra bohlstad, så söker han och 
sina penningar af sin fångzman, Mårtens måg Siuhl, neml. 10 ort? Resp. at hans sahl. swär-
moder sagt, det icke wara meera än 7 ort, och at han större nytta där af hafft, än interesset be-
luppit. Actor, at han annat hwart åhr fått där slå 5 gålff som af ringa wärde äre. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh Erich Kiehlson i Kårstad är dömd at afstå innehafde panteslått i Långkiern-
myran till Häggestad, som han af framledne Mårten Nillson i Boda fått och brukadt emoth 10 
ort, som där på gifne skrifft a:o 1665 utwijsar, och ehuruwäll Mårten Nillsons måg Siuhl 
Pederson föregifwer sin sahl. swärmoder berättat, derföre eij meera än 7 ort wara upburit, så 
håller rätten lijkawäll säkrare wara, at förblifwa med uthgifne skrifft därpå, som Siuls fader 
Peder Siuhlson underskrifwit och attesterat, och derföre finner skähligt, at han böhr betalla till 
Erich Kiehlson 10 ort, som är 3: [24] s.m:t, och hafwa sin andeel af dee 7 d:r 16 öre s.m:t som 
Nills Olufson utgifwandes warder till lösn.  
 
10. Erich Olufson i Swedie beswärade sig öfwer dragon Peder Erson Wåghalss, för deth han 
emoth aftahl medh hans [fol. 160r] faderbroder Hans Erson i Åsen, förledne sommar tilgripit 
och slagit slåtten widh Öhråhn, som ifrå hans hemman för 50 åhr sedan warit till Erich Oluf-
son i Brewåg pantsatt för 2 ¼ r.d:r och widh Lasskiernan för 1 r.d:r, och han skulle tilträda, 
och åhrligen där på lefwerera 1/2 pund humbla till dess bemellte penningar blij betallte, deth 
Hans Erson tilstår i Peders närwaru med hans samtycke förledne winter skee, hwar till Peder 
Wåghalss nekar, och säger sig willia behålla deth hans fader hafft, men påmintes eij meera än 
sin part af pantslåtten böra niutha, hwar medh han säger sig benögd wara, och hafwer twå 
systerdeelar uthlöst, och dy berättigat till halfwa panteslåtten. Hans Erson och Jon Erson äga 
den andra 1/2 delen. Actor, at Peder låtit förwäxa och fördärfwa slåtten widh Öhrån och icke 
kan med där på länta penningar bringas till full häfd. 
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 Enhälligt votum. Såsom Erich Kiehlson intet kan öfwerbewijsa Peder Wåghhalss hafwa 
samtycht at cedera och afstå hafde pantslått widh Öhråhn och Lasskiernan, emoth 1/2 pund 
humbla hwart åhr, till dess slåtten blefwe inlöst, altså kan han intet finnas bråtzlig för deth han 
förledne sommar slåtten som förra åhren bärgadt, utan sin andehl där af warder niutandes 
emoth lösn. Men såsom föregifwes att slåtten skall wara förwuxen och illa häfdat, och 
sålledes mycket förderfwadt; altså måste gode männ i laga tijdh tillförordnas, som deth i 
parternes närwaru noga besee och pröfwa böre.  
 
11. Oloff Henrichson i Mo fodrade af sin broder Peder Henrichson i Gräninge återstående 
arfpertzedlar efter byteslängden, uprättadt den 13 octobris 1692, på sine pupillers Märit och 
Henrich, hafwandes allenast fått deras andeel af boskapen? Resp. at han därtill eij nekadt men 
icke kunnat allt een gång lösa och betahla, och i synnerheet för bohagzpertzedlarne, willian-
des lefwerera dem in natura. Men i byteslängden finnas dee intet specificerade och nemde, 
utan wärderade i penningar; altså kan ingen förändring där uti göras, utan Peder Henrichson 
bör och måste utan längre drögsmåhl fulgöra arflängden.  
 
12. Oluff Henrichson prætenderade och sin broder Peder Henrichson i Gräninge we-
dergällning och sin andeel [fol. 160v] af dee pertzedlar deras fader Henrich Olufson dijth med 
sig hafft, såsom ståhlbågar, slagjern, plogiern och nafwar etz. efter fadrens egenhändige 
upsattz? Resp. att han hafwer betallt alt deth han bekommit, upwijsandes sin faders hand på 
debet och credit, huar efter fadren giör sig skylldigh 11 r.d:r 3 ort 17 sk., och efter conto novo 
blifwer fadren skylldig till Peder Henrichson 2 ort 17 skil., som af fölliande räkning kan sees.  
 
 Debet r.d:r ort sk. Credit  r.d:r ort sk.  
 
 Henrich skrifwer [sig] af  Henrich Olofson bekänner sig  
 Pär Henrichson niutit  31:  2: 24  betallt för och till honom 19:  3:   7  
  ________ Pro resto 17:  3: 17  
  31:  2: 24  31:  2: 24 
 Conto novo  
 Föregående räkning   Effter Henrich Olsons upsattz 
 Saldo 11:  3: 17  och räkning för några lembnade  
 Afgår för gl. bössan som   pertzedlar hoos Pär  
 obrukellig och inbegripen  Henrichson 13:   1: –   
 är uti emothstående   Pro saldo blifwer fadren  
 13 r.d:r [1 ort]   2: – : –   skylldigh  – :   2: 17  
  13:  3: 17  13:   3: 17  
 
13. Om fadrens Henrich Olufsons underhåld och sytning uti dess höga ållder aftalltes och 
slötz, deth Peder Henrichson, som bättre medell hafwer, skall honom antaga, at han intet 
någon nödh lijder uti denne swåre tijden, och skall Oluff Henrichson föra och skaffa honom 
wäll fram till Gräninge. Läfwer han öfwer åhr och dag och Oluff får god åhrswäxt, skall han 
honom åter antaga, och enär Gudh kallar honom ifrå werlden, hielpas åth med omak och 
kåstnadh, at han tilbörligen må komma till grafwen.  
 
14. Corporalen Jonas Brink beswärade sig öfwer dragon Erich Kusk, för deth han d. 12 
september sidstleden stadt honom i åhrstienst till arbetzdräng, och dato gifwit honom een dub-
bel carolin i legopenning, och efter tree weckors förlåpp han den lefwererat ifrå sigh, oachtadt 
han fått tillsäijelse at bekomma så stoor löön som han hoos kyrkioherden h. Elias Oldbergh 
fått och tilsäijelse at få på lönen föruth 2 dahl. s.m:t, och sålledes är han illa hållen och utan 
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tienstedrängh till antagande boställe, begärandes [fol. 161r] blij maintinerat widh Kongl. 
Maij:tz förordningar, och där hoos blifwa skylldig betalla hans reese omkåstnadt? Resp. att 
han togh legopenningen, men med deth förord, att corporalen skulle innan åtta dagar skaffa 
hans capitens Rutenkrans låff, at längre wara bårta ifrån compag:t, och eftersom intet swar 
innom föresatte tijdh kom, wille han legopenningen lembna hoos ryttaren Johan Wälkommen, 
som den wedersakadt, och sedan den till corporalen budit, som honom eij emothtogh, och dy 
hoos lensman Nills Carllson den satt, och är i sin förra tienst hoos kyrkherden, och icke förr 
där om tallat, än han fått höra deth corporalen honom stadt, och där han hållit ordh och skaffat 
af capiten tilståndh, så hade han och hållit ordh. Men eftersom deth intet skedde, blef han 
hoos sin förra huusbonde, den han uti åtta åhr tient, som icke een gång af corporalen där om 
tillfrågadt blefwen. Han nekar sig begärt 2 d:r s.m:t föruth på lönen, och åtta dagar för 
Michaelis frågadt corporalen om han fått swar ifrå capiten, och eftersom han där till nekadt, 
gått till lensmansgården, och honom den budit, men han icke emothtagit. Corporalen upwijste 
ryttmestar Willenssens bref, att capiten Rutenkrantz sagdt, sig fått corporalens bref at dragon 
Kusk skulle få tiena hoos corporalen. Corporalen begärer, at han må skaffa fram brefwet som 
kyrkioherden af capiten fått om honom? Resp. at fast än han på åtta dagar icke fått låff och 
swar, ändå kunnat tåhla, men fick intet förr än fiorton dagar efter Michaelis, och derföre 
blifwit i sin förra tienst. Corporalen påminte, at Kusken sagdt sig wara befallt af sin capiten, 
förfoga sig till compagniet, och intet längre tiena hoos kyrkherden, huar till han nekar, och be-
rättar sigh sagdt, det kyrkioherden honom intet tilltallt där om, och icke eller upsagdt sin 
tienst. H. pastor säger sig intet talat honom där om till eller afsagdt honom, och icke eller deth 
i synnerheet för nöden hafft, emedan som han af hans capiten hafwer låff at hafwa honom i 
åhrstienst så längie han behagar, påminnandes sigh nu i höst intet breef därom fått. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh corporalen Jonas Brink intet efter låfwen hafwer skaffadt dragon Erich Kusk 
dess capitens låff och tillståndh at hoos honom taga åhrstienst, och han derföre tilbudit corpo-
ralen tagne legopenning at återtaga, och enär han intet wellat, satt [fol. 161v] den ifrå sigh, och 
blifwit quaar i sin förra lagstadde tienst, hwar till kommer, at Erich Kusk intet hafwer efter 
Kongl. Maij:ts legohions stadga a:o 1686 och dess 6 §, twå månader föruth upsagt sin dränge-
tienst, huar till alla som åhrstienst taga äre obligerede, icke eller corporalen i acht tagit slutet 
af högstbem:te stadgas 4:d § som tillstädier ingen någon leija ifrån sin förra huusbonde, förr 
än han förwissader är, at han ifrå sin förra tienst ledig är. Altså finner rätten inga skiähl, at 
obligere Erich Kusk, hwarken tiena hoos corporalen, eller någon åhrslön lefwerera, utan obe-
hindrat förblifwa widh sin tienst.  
 
15. Hemming Olufson i Bye kärade till Jacob Jöransons hustru Agnes Jönsdåtter, för deth 
hennes boskap skall i höstas ihählstungit een \hans/ koo, och begierer derföre wedergällning. 
Resp. Jacob Jöranson, at hans styffdåtter Kerstin, om sina 17 åhr, boskapen widh fäbodarne, 
een mijhl ifrån byen, wallat tillijka med Hemmingz, och okunnigt lärer wara på huad sett hon 
stört, antingen stakadt sigh eller stungen. Kerstin berättar sig intet kunnat see eller sedt henne 
stungen wara, men een affton sedt henne intet willia äta, dåch folgde hon dagen effter, som 
war tijsdagen, men sedan intet, utan lembnades inne, i mening at hon skulle blij godh, och 
henne gafs höö, huar af hon intet stoort förtärde, och natten emoth lögerdagen stört och sändt 
bud därom, efftersom han \icke/ om fredagen efter wanligheeten dijth kom, och kunde förr 
icke skee, och hon dristadt sig icke gå allena för odiuren skuldh, som där mycket wankades. 
Pijgorne Hälga Olufsdåtter och Hälga Larssdåtter, som walladt sina huusbönders boskap på 
samma wall, berätta sig intet sedt at Hemmingz ko blifwit stungen af Jacob Jöransons, och 
een förmiddag folgdz, då hans ko som dee andre war färdig, och om afftonen hafwer Kerstin 
sagt, kohn wara siuk, och dee sedt på henne, och intet sedt henne stungen eller swullen wara. 
Drängen Pähr Hemmingson i Ringstad har folgdt Hemmingz till fäboderne, och berättar sig 
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hielpa honom att flå een störtadt koo, och blifwit warse at på wänstre sijdan på blötaste buken 
och wamban warit skadd, så at litet gårr war där emellan hudan, men intet håhl på hudan, 
wettandes intet om hon stakadt sigh eller elliest af boskapen stungen. Kerstin berättar Hem-
mingz andra koo ware skallut. Actor, at Jöransons boskap hafwa spetzige horn, och han dem 
icke [fol. 162r] afsågadt? Resp. at dee warit knåppat och een afgått, och råder intet derföre. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som Hemming Olufson intet kan bewijsa, dhet Jacob Jöransons boskap hafwa 
hans störte koo ihjälstungit, utan om så warit, kunnat skee af bylagetz boskap, fast än deth 
icke strax syntes och kunde märkias. Sedan kunde kohn så snart wara stakadt som stungen, 
och Hemming ingen wissan med sig hafft enär kohn flåddes och opgiordes, så at rätten någon 
säker efterättelse där om kan haf:a, och föranlåtes altså där med låta beroo, och icke kan på 
producerade skiähl finna Jacob Jöranson wara skylldigh något i det målet uthgifwa.  
 
16. Corporalen Anders Wulff tilltallte h. kyrkioherden h. Elias Oldbergh för deth han öfwer 
honom hädelser oförskylt uthguttit, som skulle han giordt een falsk edh och som een 
mehnedare tallat ryttmestaren Magnus Gabriel Willenssens till behag, hwilken tillmälo hans 
ähra timmellig och ewig wälfärd rörer, och dy begärer at h. kyrkioherden måtte med lagh 
sådant bewijsa eller igenom lagen dess förtiente löön få, williandes deth bewijsa medh leut:ns 
Gabriel Lillieswerdz breff dateret Ståckholm d. 17 october a:o 1695, af innehåld at h. pastoren 
i Lijth discurerat om eder person, at han förnummit corporalen Wulff hade giordt een falsk 
edh, och nembl. som een meenedare tallat sin ryttmestare till willies, och deth med edh kan 
bekräffta då påfodras. Sedan med cornetens Henrich Eliesons attestato af d. 26 september 
sidst för weckan, lydandes at kyrkioherden skall swaradt, enär corneten på corporalens weg-
nar honom och hans hustru, tallat till om ächtenskap med jungfru[?] Barbru Oldberg, sig 
hafwa hördt af sine wänner, at corporalen skolat giort meenedh, och kan han befria sig där 
ifrån, skall han wara wällkommen, enär han kommer. Och sedan in julio folgdt leut. Lillie-
sverdh till kyrkherden, och leut:n kommit till tahls medh kyrkioherden om corporalens frieri, 
och fått till swar, om corporalen kan befria sigh icke warit een meenedare, skall min dåtter 
honom icke förnekas, huilket han hördt, och kan deth med lijflig edh, då påfodras, besanna? 
Huar till h. kyrkioherden swarade, och sade sig sådanne ordh aldrig om corporalen hafwa fält, 
och intet förmodat sådant ihoopspunnit wärk eij eller deth förtient, utan honom som een wänn 
[fol. 162v] fängnadt, och plägadt hela åtta dagarne, och fastän Gudz willia icke war at hans 
dåtter icke gafs honom, sagt deth han lijkawäll altidh skall wara wälkommen, och hade han 
wettat eller kunnat tenkt med honom så wara, som han beskylles före, hade han intet honom 
så fängnat, eller utlåtit sig wara hans wän och bewijsa alt godt, och honom tilsagdt under sina 
resor altijd wara wälkommen, dag eller natt, deth han sedan som hans ächtenskaps begäran 
war afslagen och giordt, och blifwit äfwen wäll fängnadt. Nekades sigh sådanne ordh om 
honom fält hafwa, och lembnar hans attester i sitt wärde som dee kunna wara. Corporalen 
begärte at corneten, som närwarnande är, må eedelligen blifwa afhörd. H:r pastor swarade, sig 
intet kunna tillåtha den wittna som uphofsman och delator i saken är, huilket togs i betenkian-
de, och resolverades som föllier. Nembl. 
 Såsom af h. cornetens ädell och m:de Hendrich Eliesons attestato gifwit corporalen m:de 
Anders Wulff d. 26 september innewarande åhr 1695 klahrligen fins, att han för corporalen 
berättadt, som skulle h. kyrkioherden wyrdig h. Elias Oldbergh om honom smädetahl hafft, 
och h. kyrkioherden exciperer emoth h. cornetens därutinnan giörande edellige relation efter 
corporalens begäran, emedan som han är därtill uphofsman och delator. Och aldenstund en 
delator och angifware tillåtes intet wara wittne i samma sak och ärende, altså kan rätten intet 
finna h. corneten wara befogadt och anständigt i det målet blifwa edelligen afhörd. Sedan 
detta war upläsit, uthläth corporalen sig, eftersom h. kyrkioherden därtill nekar, willia och 
kunna skaffa fleera skiähl och wittnen till sitt angifwande, hwar med dhet och kan beroo.  
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17. Päder Erichson i Korstad beswärade sig öfwer sin systerson Hanss Jonson, för deth han 
honom och sin moder drifwit ifrån gården, och den i twå åhr brukadt, oachtadt då han 1685 
befriat och gifftadt sig med hans moder, at jorden war wanbrukadt, och gården mycket för-
fallen, och han jorden bracht i fult bruk, och husen sompt af nyo och sompt med stoor kåst-
nadt reparerat. Sedan hafwer han utslithit hans redskap; 3) Underhållit hans follk första åhret; 
4) Hållit montering till swäntienaren, och han tagit bäggie åhrens augment, begärandes 
medelst uthstånden möda och arbete at besittia gården. Han hafwer [fol. 163r] och uthlöst 
Hanss Jonsons fadersyster sahl. hustru Märit Hanssdåtter som dess son Peder Wällumson d. 2 
decemb. 1694 quitterat, nembl. 6 ½ r.d:r courant. Sammaledes till hans faderbroder Månss 
Hanson i Gissellås uthi Hammardahl sochn, efter een doom, som skall wara för 8 eller 9 åhr 
sedan fält, hans jordepenningar 13 r.d:r courant, och där på effter ett upsattz betallt 10 d:r 12 
öre s.m:t. Resp. att han i tree åhr budit honom gården och sin faders odall, huar till Peder 
nekar. Hanss bekänner jorden warit wanbrukadt och husen illa häfdadt, men hulpit honom at 
uptimbra husen, huartill Peder beiakar, men intet kunde han timbra, och dy måst wijsa honom, 
och hugga både för och efter honom. Säger sig allenast någon släda och kielka brukadt och 
ingen plogh, men tålfman Erich Pederson berättar honom få plogar. Hanss, at han giordt en 
plogh? Resp. sedan han, hans sönderkiördt hade. 3. Tilstår at han födt brodren och systran till 
wårandan, då han dem stadd i sin tienst. 4. Tilstår sig tagit twenne åhrs augment, och i sitt 
ställe skaffadt styffaderen swäntienare, och fadren allenast kiöpt pajråcken och skiortor, men 
han skaffadt deth bonden tilhörer dess utan, såsom handskar, halssduk, bandh och meera så-
dant. Tillståendes Hanss, att han utlöst sin faderbroder och fadersyster, och dheras jorde-
penningar betallt. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Hans Jonson är odallsman till sin faders gård i Korstad af 2 ½ tunlandh, så kan 
hans styffader Peder Erichson intet betaga honom dess besittningzrätt. Men där faderen uti 
sine 9 åhr af egna medell mera bygd och cultiverat, än honom efter lagh och husesyns 
ordningen bör, måtte han efter gode mäns ompröfwande refusion och wedergällning derföre af 
Hanss Jonson niutha. I lijka måtto bör och Peder Erson af Hanss Jonson förnöijas för den 
redskap han för honom bewijsligen kan hafwa förnött. Sammalledes och för deth han ifrån 
fardagen till sädesandan födt drängen och pijgan, då Hanss dem i sin tienst antagit. 
 Anbelangande Hanss Jonsons åthniuttne twenne åhrs augment och Peder Erson uti sine 9 
åhr monteringz sorterne, som een bonde åligger skaffa, måst kiöpt, och han deth till goda 
niuttit utan wedergällning, så hafwer fuller Hanss Jonson wid sitt afträde skaffadt och legdt 
een swäntienare till gården, och hemmannet på sidsta [fol. 163v] indehlningen anslagit till cor-
porals boställe, och Peder Erson hafwer altså för monteringen wänta wedergällningh af den 
som henne får. Sidst betreffande, at Peder Erson hafwer Hanss Jonsons faderbroder Måns 
Hanson och fadersyster hustru Märit Hanssdåtter uthlöst, och gifwit dem deras jordepenningar 
af Korstad gården, finner rätten skälligt, att Hanss Jonson skall utan drögzmåhl restituera och 
betalla Peder Erichsons uthgifne lösn för hemmannet.  
 
18. Ländz- och tålfmäns håldne undersökning och wärdering om upkombne elldh och giorde 
skada hoos rusthållaren Peer Person i Högen och Häggenås sochn, emellan d. 2 och 3 october 
sidstleden, företogz, och såsom Peder Pederson hafwer nekadt sig wettat huru ellden mån 
wara löös kommen och inför rätten berättar sig intet eller wettat hästarne warit insatte, utan 
sonen sedan han fördt uth någon giödning af fägården dem insläpt, och altså intet warit i 
stallen om afftonen, då han heem kommit och fast mindre någon elldh dijt hafft, wettandes 
intet huru den dijt kommit mån wara, huar om utförligen discurerades och undersöktes, då 
gafs widh handen, at Peder Jonson i Stafsgården, som när in till Peder Pederson är boende, 
skulle någon wettenskap där om hafwa, som förekom och berättade, at talet gått i grändan och 
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bylaget deth Peder Pederson om afftonen skulle warit hoos Salomon Pederson i Nygården, ett 
godt stycke där ifrån, och med stickblåss lyst sig om afftonen heem, huilket Jon Grytha, som 
icke långt ifrå Peder Pederson boor, skall uthspridt. Stallen hafwer stått östsöder i gården och 
wägen ifrån Salomon in i Päders är wäster uth, och wädret war östsunnan. Peders legopiga 
Kerstin Jonsdåtter berättar sig intet om affton warit i stallen, eller weeth någon med elld dijt 
warit, utlåtandes sigh kunna deth med edh bestå, och at huusbonden kom heem ifrå Sallomon 
Peerson dagzsättningen, och ingen elldh med sigh hafft in i stufwan, och förr honom intet 
warse blifwit, dåch hördt säijas, at han skall hafft stickblåss med sigh, minnandes intet af 
hwem. Item at een koo stådt i stallen som skulle slachtas. 
 Sallomon Peerson förhördes och berättar Peder Pederson i skymningen wara till honom, 
och han åth honom någon hästskosöm slagit, och sedan gått der ifrån och intet elldh eller 
stickblåss hafft, deth han säger sig kunna medh edh bestå, och ingen gårdh råkadt [fol. 164r] 
förr än Gungården. Knuth Olufson ib:m säger sig intet meera där af wetta än Jon Gryta sagt 
honom hafft eldblåss. 
 Jöns Jonson Gryta berättar sig intet sedt Peder Pederson hafft elldblåss eller hördt sin 
fader där om talla. Siuhl Peerson i Boda berättar Jon Grytha dagen efter det bran hoos sig 
warit och sagdt, att enär Peder Pederson om quällen kommit heem ifrå Sallomon, at hans 
hustru stådt i förstugudören med eldkåhl emellan stickor, och han bedit henne där med 
komma till stallet, deth hon skall giordt och honom lyst medan han gaf hästarne foder, huar 
till Peder Pederson aldeles nekar, iembwäll och sig i ingen gård warit in, enär han gått ifrå 
Sallomons. 
 Jon Grytha är icke hemma stadder at kunna afhöras huad skiähl han till sin utsagu om 
Peder Pedersons hafde elldh i stallen, som synes så mycket lijkare (ty värre) som ellden intet 
kunnat komma af skårssteen efftersom wädret intet dijth blåst. Altså kan därtill denne gången 
intet meera giöras.  
 
19. Axel Sidenbom anklagades hafwa om een söndagh föröfwadt slagzmåhl med Oluff 
Larson i Lunger och Oluff Biörson i Bringåsen? Hwar öfwer han förklarade sig sålledes, at 
han tillijka medh Oluff Biörson och Oluff Larson warit den 14 juli i Lijtz prästegård wid 
tijonde smöretz intecht, och någre gånger tillsammanns druckit, och kommit till föllie pass 
klåckan 6 uti een båth öfwer älfwan, då Oluff Larson rodt, och stänktt watn på honom, och 
han wellat i dess ställe roo, där öfwer han wredgades och frågade, huad fahnen will du med 
åhrorne, och läth honom ro, och kommande öfwer älfwan, sadladt sin häst, och rijdit sina 
färde, och Oluff Larson kommit effter rijdande, sägandes, fanen fore i digh, och fått samma 
hälsningar tilbaka, och at han wille hielpa honom ro, som drucken war, då han rijdit till 
honom och sagt, du är drucken och icke jag, sättiandes piskan för munnen och sade sig skola 
honom betalla, och fattadt honom i halssen och håret, och äfwen så bemött och hafft af hästen, 
då Peder Iwarson i Lunger skildt dem åth, och Oluff Larson bittit ett stoort stycke uhr hans 
hand, och andre gången sprungit i hans håår, tillijka medh Oluff Biörson och honom illa 
handteradt [fol. 164v] och sparkadt, och han i nödwärn nödgatz uthdraga sin wäria, den Peder 
Iwarson af honom tagit, och han skildt dem åth, och han sprungit efter sina handskar, och dee 
rijdandes efter med otijdig mundh, och önskadt honom hafwa af wägen? Resp. Oluff Larson, 
att icke ett ordh snart är sant, deth han skrifwit och sagt, utan han är illa af honom handterat 
worden, och med wärian rändt genom hans jacka, och icke warit förste gången, tywärre, utan 
offta på kyrkwägen, iu om stoorböndagarne af honom öfwerfallen, huar till Axell nekar, och 
beklagar Oluff Larsons otijdigheet, och at Oluff Biörson honom och öfwerfallit, huar till Oloff 
Biörson nekar, föregifwandes sig intet stijga af sin häst, förr än han såg faran å färde wara, 
dem at åthskillia, warandes ingen annan tillstädes än Peder Iwarson i Lunger, som bäggie 
kalla till wittne, och han aflade sin wittnesedh och refererade att Axel sade på båten, deth 
Oluff Larson stenkte watn på honom, deth han säger sig intet see, om icke några dråppar 
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oförwarandes, och Axell wellat taga af honom åran och Oluff altså kommit baklängdes och 
förmantes hålla stilla, och icke bringa båten om kull, som och skiedde. Kommande till landz, 
sadlade Axell sin häst och red upför backan och Oluff Larson red sedan efter, och hant honom 
upp widh mijhlstålpan, då Axell wändt sin häst och frågadt Oluff Larson, hwij han stenkte 
watn på sigh, och han där till nekadt, då Axell lyfftat upp handan in emoth huffwudet 
(wettandes och seendes intet om han slogh effter Oluff Larson). Men Oluff Larson därpå fattat 
Axell i axlan och håret, och han kom på wänstre sijdan af hästen stående, och Oluff hölt i 
honom, och wid det samma fattadt honom i skiägget, och dragit af hästen, och byxorne fast-
nadt på [sadel]knappen, och blefwo i alla sömmar uprefne, och dee blefwe på marken 
liggande, och widh han skillde dem åth och Axell kom upp litet på sijdan, blef warse hans 
wäria wara uthdragen, och udden såth igenom Oluff Larsons jackskiört, och den fattat 
omkring, och bedt Axell släppa, och med deth samma kom Oluff Biörson honom till hielp, 
och wärian tagit och kastadt af wägen, och blefwe fulleligen åthskillde, och fölgdz till [fol. 
165r] Larss Påhlson i Bye, och där intet orolige warit, och Axell ridit först därifrån och dee 
andre sedan, warandhes Oluff Larson klöst och rijfwin i ansichtet och nog bloduger. 
 Oluff Biörson berättar sig kasta wärian af wägen till skogz, och såg intet efter hurudan 
hon war, men intet henne bruttit [en mening flyttad till nästa stycke] och intet stijgit af hästen 
förr än han såg wärian wara blåttat och fruchtadt skada skulle därmed skiee, och den tagit och 
kastadt af wägen. Axell, at Oluff Biörson låfwadt andra dagen förlijkning och betallning at 
igensökia wärian, huar till han nekar. Axell, at han hotadt honom willia slå? Resp. at enär han 
blef hotadt sagdt sig i sådant fall taga emoth efter machten. 
 Oluff Påhlson i Klösta, at dee två talladhe och Axell sagdt, sig wäll kunnat dem båda göra 
ondt om han wellat, och Oluff Biörson swaradt, läth oss man twå tijmor först nappas, och deth 
skedt in emoth solennes nedergång. [Axell föregifwer sig morgonen efter i färiestahn] af 
wallpigorne wärian igen fått afbrutten, som henne i skogen funnit. 
 Färieman Hanss Jonson, at pigan Kerstin Andersdåtter funnit wärian merndels afbrutten, 
och den hoos honom insatt. Oluff Påhlson i Klösta, som kommit efter dem, berättar, Oluff 
Biörson säger sig satt wärian i jorden och den afbruttit, deth Oluff Biörson säger sig intet 
minnas. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som Axel Sidenbom och Oluff Larson i Lunger af hastige mode och brådom 
skillnadt kommit at slåess på heemwägen ifrå kyrkian Dom. 8:va Trinitatis in emoth afftonen 
och qwällen, och Oluff Larsson blifwit klöst och rifwen och des medelst bloduger; altså böter 
Axell Sidenbom derföre tree marck efter 10 cap. i Såram.b. L.L. och för hårdrag efter 13 cap. 
ib:m tree mark och Oluff Larson saker theslijkes efter besagde 13 cap. för hårdragh till tree 
marck. Oloff Biörson i Bringåsen, som hafwer bruttit af Axelz swärdzklinga, dömes den at 
betalla medh sex mark s.m:t.  
 
20. Peder Mårtenson i Föling tillijka med sine grannar ib:m beswärade sig öfwer lapparne 
Anders Clemmetson, Mårten Hindrichson och Larss Jönsson för deth dee på deras afradzland 
Fölingz allmenning 1694 om wåren skuttit 5 stycken älgzdiur, och dee funnit hullstahn efter 
[fol. 165v] så många, men inthet råkadt lapparne? Resp. Larss Jönson, at han allena några 
weckor för Wårfrudagen på lappskogen skuttit een älgh, och det sedan sagt för Mårten Fred-
richson som folgdz till Larss Peerson i Nyland, och sagt älgzdiur på hans skogh wara, och 
begärt låf at skiuta dem, och han där till låf gifwit, och giordt afftahl, at han skulle några dagar 
dereffter dem råka i Lotingzwijk och få sin lått där af, men kom intet, och dy där skuttit 5 st. 
älgzdiur fiorton dagar för Wårfrudagen, och dragit till sin heemwist, och enär dee uti hans 
heem frågadt honom hwad han wille göra med dee hudar som skutne äre, han swaradt, sig 
willia dem sällia till Liman i Nårie, och hålen efter bösskuhlorne skiära snedt och aflångt uth, 
och 4 st. hudar hafwer han i behåll uti Kiärnafiäll, som Jöns Erichson i Sijkås skattar före, 
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huars landhbonde han är, och den 5:tte till bymän såldt. Respondebat Larss Pederson, att 
Mårten Fredrichson war hoos honom, men dagen förr än Larss Jönson, därtill Larss nekar, och 
säger sig föllia honom, och samma gång kiöpte Larss Pederson aff Mårten ett par skijd, men 
Hanss Peerson, at deth war dagen förr och nekar sig gifwit honom och Mårthen låf at skiutha 
älgar och uthskiära hålen, och lappen påstår sin bekännelse, och säger, Larss Pederson wäl 
kommit och tagit sin deel och lått, där han icke fått wetta at grannen Peder Pederson skulle 
resa till Finlijan, och sålledes skulle han och hans grannar få kundskap därom, och som han 
skall lapparne lärdt at uthskiära hålen effter bösskuhlorne, säger han sigh hafwa giordt, och 
pålades skaffa hudarne till Hammardals tingzplatz, därest han boendes är. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom lappen Lars Jönsson, hafwer på Föhlingboernes skogh 1694 efter midfasto skuttit 
och fält 5 st. älgzdiur; altså dömmes han efter Kongl. Maij:ts stadga 1664 om jacht och 
diurfång, at böta för hwarthera 50 d:r s.m:t och efter Kongl. Maij:ts resolution a:o 1673 för 
förbudet för huardera 40 marck, och hudarne heemfalla Kongl. Maij:t och cronan. Hwar widh 
observeres, at Lars Jönson bör betahla den ena älgzhudan af dee 5 stycken, han skall såldt till 
Liman i Nårie.  
 
21. Johan Roos hafwer låtit kalla Hanss Jonson i Kårstadh och Peder Henrichson i Gräninge 
at komma till ändskap medh agerade sak på höstetinget in novembri 1693 om ett par knijfwar 
han mistadt, och Hanss Jonson [fol. 166r] blifwit pålagdt tålffmanna edh sig derföre befria, och 
han där emoth appellerat under lagmansrätten, som den 1 juni 1694 är optagen och afgiordh, 
och skutten därifrån, och där han finner sig af häradzdomen graverat, kan \han/ uti högl. 
Kongl. Swea håffrätt göra ansökningh, som af undfångne extracto protocolli den 1 juni 1694 
är at see, och Johan Roos föregifwer honom wara pålagd af lagmansrätten innan fiorton dagar 
låta wetta befallningzman sin mening der uti. Hwar till Hanss Jonson intet kunde neka, 
williandes medh pålagde edgång befria sig därifrån, och skaffadt sig desse edgierdzmän, 
nembl. munsterskrifwaren Petter Wärnhålt, Erich Olufson i Kougstad, [Larss Erson i Grötom, 
Anders Påhlson i Huusåås, Peder Olufson i Carlsgårdh, Erich Erson i Kougstad,] Bengt 
Olufson i Österåsen, Peder Zachrieson i Söre, dragon Anders Olufson Gladh, Gunnar Påhlson 
i Siör och Peder Wällamson i Brynie, som nämden betygade wara edbäre. Altså aflade Hanss 
Jonson iuramentum veritatis och edhierdzmännen juramentum credulitatis. Altså voterades 
och dömdes som föllier. 
 Såsom Hanss Jonson sielf tålffe efter häradzrättens dom hafwer befriat sig Johan Roos 
mistade knijfwar intet afhändt eller dem Peder Henrichson gifwit, altså finner rätten skälligt, 
at Peder Henrichson, hoos hwilka dee äre fundne, och han intet kunnat sin hemulzman be-
wijsa, skall efter Kongl. Maij:ts straffordning dess wärde treedubbelt betalla, som in alles är 1 
d:r 28 öre s.m:t och till rättegångs expenser till och wid lagmanstinget 2 d:r 16 öre s.m:t.  
 
22. Siuhl Pederson i Boda itererade sin fodran af Larss Biörson i Åsmundzgården som hans 
fader Biörn Anderson af hans swärfader Mårten Nillson i Boda lånt hafwer och 1694 in 
septembri blef opskuttit at skaffa bewis, dhet Mårten skall wara dömdt ifrå sin betahlning, 
hwilket pålades Larss Biörson at skaffa, derföre inlade han een attest af gl. mannen Erich 
Olofson i Handogh gifwen den 23 novembris a:o 1694, lydandes at förlengst war afdömdt at 
dee som stoor lega af Biörn Anderson tagit, skulle icke af arrestende ägendomen och sädh 
niuta något, huar iblandh Mårten Nillson en war. Jönss Månson i Brönie är icke tillstädes, och 
berättat, sig den tijden eij warit tålfman, det skall wetta, at Mårten stoor lega tagit. Mårten är 
dödh för 22 eller 23 åhr sedan, och för 20 åhr sedhan Siuhl blifwit hans måg, och esom offtast 
honom krafdt, hwar till Larss Biörson nekar, och berättar sig alldrigh [fol. 166v] warit krafd 
derföre förrän i fiohl, först af hans hustru, och sedan till tinget stemdh, och skullden war giord 
medan han bodde i Söre, och 1666 kom han der ifrån. 
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 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll Larss Biörson icke fulleligen kan bewijsa, det hans faders creditorer som 
stoort interesse och åcker af honom tagit för länte penningar, skohle wara förlengst genom 
laga dom der ifrån stängde, hwar iblandh Mårten Nillson i Boda een warit, så fins dåch lijka-
wäll, at skullden är mycket gammall och på tiugu åhrs tijdh icke krafder. Altfördenskuldh till 
underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts resolution af den 6 nov. a:o 1691, finner rätten Siuhl 
Pedersons fodran af Larss Biörson wara förtegat, och intet fog den widare fodra, utan den 
förlustig wara.  
 
23. Oluf Håkonson och hans hustru Märit Pädersdåtter och Peder Mårtensons hustru Lavina 
Jönsdåtter i Föhling äre stämde till tingz för något rychte som hustru Märit skall uthspridt om 
Oluf Håkonson och hustru Lavina, som warit före på probstetinget i Föling d. 16 januari 1694, 
och till werdzlig rätt remitterat, och ingendera tilstädes, men hustru Lavina gått på fallande 
foth för åtta dagar sedan. Test: Peder Pederson, och at Oluf och hans hustru inthet laga förfall 
hafft, och tillförenne om samma sak tillsagde. 
 Resol. Emedan som Oluff Håkonson och hans hustru Märet Pedersdåtter äre lagligen till 
tingz stembde, och huarken sigh infunnit eller uhrsechta låtit, twifwels utan medelst hustru 
Lavinas förfall, och tillförende i samma sak stämde, och uteblifwit; altså dömmas dee för 
tredsko och olydno efter 33 cap. Tingmålabalken till hwar sine tree marck till treeskiptes, och 
å nästa ordinarie ting at comparera.  
 
24. Anno 1690 d. 4 april höltz byte efter ryttaren Bengt Erson, då Oluff Påhlsson på Åsen 
blifwit förordnadt till förmyndare för Erich Bengtson, och ingen wårdnadt sig där om giordt, 
och han både bonde och dragon är, och kan nog hafwa der medh giöra, och elliest oförmögen 
och försumlig, dy förordnades i hans ställe Peder Iwarson i Lunger till Erichs förmyndare, 
som äre tremänningar. Arfwed Erson i Brewåg warit förordnadt till Ingeborgs och ingen 
wårdnadt där om hafft och nu tilsades som een frände see henne och dess goda till bästa. [fol. 
167r]  
 Uti sahl. Arfwed i Krokzgård ställe, förordnades till Annas förmyndare, Gunmundh Erson 
på Åsen i Hammardahl sochn, som är hennes moderbroder.  
 
25. Om förmyndare för Tårsten Dufwas barn discurerades, och fans inga på fäderne, eftersom 
han war född i Smålandh, och ingen bättre och lijkare på modernes, än dee som uthsedde äre 
på arfskifftet, nembl. Swän Hästsko, Hanss Erson på Åsen och Peder Knuttzson i Fiähle, 
huilka länsman Nills Carlson tilsäger, at dee wårda sig om barnsens bästa, och huad oskiftadt 
kan wara, rätteligen och lagligen emellan modren och barnen deela. Komma dee där om intet 
öfwereens, kunna dee sökia lagligit assistence, hwarwid ihugkommes at 17 à 18 d:r s.m:t af 
faderens gamla löön äre insatte i Lijttz kyrkkista, och effter ryttmestarens Magnus Gab. 
Willenssens ordre till corneten Hendrich Elieson, hafwer capplan h. Päder Klåckhåf däraf länt 
14 d:r s.m:t och Oluff Påhlson i Klöstad därföre caverat.  
 
26. Hålldne syn och besichtning på cronehemmannet i Söre af 4 tunlandh, som Nillss 
Pederson åbodt, och Johan Ahlman på friheet uptagit a:o 1693 öfwersågz, och befans stugan 
till wäggiar wara någorlunda behållen, men skårssteen ofwan taket felas, iembwäll halfwa 
barktaket. 
 Cammaren där brede widh till wäggiar dugligh, men taket odugligit, och Ahlman mycket 
ringa förbättradt och reparerat. Wisterhuus, sädes- och miöhlbod kunna upwägas, och under-
timbras, som och till taken äre merndels oduglige. Intet reskapshuus, intet hembl. huus. Korn-
ladutaket ofärdigt. Ingen stall widh tillträdet. Fähuset odugligit, intet swijnhuus, ingen bad-
stufwa. Åkeren legat i fast lin och lägde uti 7 åhrs tijdh. Ingen humblegård. Gärdzlegårdarne 
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merndels förfallne och oduglige widh tilträdhet. Ängiarne dels skoghwuxne. Nödhtårfftig tim-
ber, näfwer och barkskogh. 
 Nämden pröfwar, at deth intet under 6 eller 7 åhrs friheet kan bringas i fult bruk och häfd 
till huus och jordh, eftersom fast ringa sloar och äng där under lyda hwilket uti wälborne h. 
generalmaiorens och landzhöfdingens omdömme och resolution heemställes.  
 
27. Päder Iwarson i Lunger, som efter Oluf Larsons och Axell Sidenboms begiäran är kalladt 
at wittna om deras slagzmåhl och fyra dagar på tinget därföre upwachtadt, [fol. 167v] præten-
derer betallning? Resp. Oluf Larson låfwade honom för sin deel förnöija, hwar medh Peder 
Iwarson war nögder, men Axell swarade, där han därtill dömd blifwer. 
 Resol. Såsom Axell Sidenboms och Oluff Larsons slagzmåhl förordsakadt Peder Iwarson 
efter stembning at upwachta för deras action skuldh tinget uti 4 dagar; altså böre dee honom 
derföre förnöija, och Axell, som där till sig icke beqwäma wellat, dömmes at betalla honom 
för twå dagar à 16 öre s.m:t efter Kongl. Maij:ts stadga och taxa a:o 1686, som är en dahl. 
s.m:t.  
 
28. Effter hålldne och afdömde [hu]sesyn 1694 på furiers boställe aff h. maiorens compagnie 
uti Österåsen, Carlsgård ben:d, uti Häggenås sochn, blifwit skylldigh 8: 24: 12 s.m:t, hwar på 
är sedermera reparerat, efter lendz- och tålfmäns besichtning den 26 september innewarande 
åhr, een skårssten för 24 öre. Sedan betygar tålfman Erich Olufson, at han lagdt ny takwedh 
på låfftet och är dess 1/4 part opfördt för 8 öre. Härbergztaket sammalledes för 6 öre. Uti 1694 
åhrs doom graverat för 29 famnar halfdugelligh och 35 famnar aldeles oduglig gärdzlegård, 
och i dess ställe uphagat 73 famnar. Test: Erich Olufson och Peder Olufson. Altså giörs 
honom goda dee 1 dahl. 17 öre och 12 p:g:r som han derföre warit debiterat, och twenne föns-
terrutor à 1 öre. Facit 2: 25: 12. Blifwer altså Jöns Olufson skylldig at ersättia nästkommande 
sommar 5 d:r 31 öre s.m:t.  
 
29. Första corporals quarteer i Lijth och Handogh 2 ½ tunland crone, är 1694 debiteret för 8: 
3: – s.m:t till feelachtighetz fulgiörelse, och den 20 septembris 1695 intet där till giordt och 
lijkawäll godh medell där till hafwer, och där han nästkommande wåhr och somar icke deth 
ersätter, wara efter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordning efter hwardera särskilt saker at 
böta och plichta.  
 
30. Dragonquarteer Erich Erichson i Kougstad 4 tunland skatte är 1694 debiterat för 21: 11: – 
s.m:t och efter synen den 28 septemb. 1695 sedan reparerat hembl. huset för 8 öre. Redskaps-
huset 12 öre. Utteckt dråppen på låftet 3 öre. Häggeloksladan upbygdt 16 öre. Uplagadt medh 
granbandh 66 famnar à 1 öre, 2: 4: – , som giör tillsammans 3 d:r 11: – s.m:t. Blifwer altså 
skylldigh 18 d:r, som honom åligger nästkommande åhr ersättia widh laga botum tillgörande.  
 
31. Bengt Olufson i Söre 4 tunland skatte munsterskrifware [fol. 168r] quarteer, skyldig efter 
1694 åhrs doom 47: 10: – s.m:t. Efter 1695 åhrs besichtning sedan reparerat, nembl. östre 
stufwan giordt färdig, men skårssteen okalkslagen à 1 d:r, derföre afföres det öfrige som är 5 
d:r 16 öre. 
 65 famnar uphagadt, huar af afföres upförde 15 famnar à 1 öre, och 4 famnar halfdugligh 
à ½ öre, facit 1: 3: 12 p:g:r s.m:t, blifwer altså in alles som reparerat är, 6 d:r 19: 12, och debet 
ännu 40: 22: 12 p:g:r s.m:t, förordsakadt dels af faderens skuldh, dels af olycka till boskap, 
och dels af fyllerie, som han dömmes fodersampt at ersättia, och Kongl. Maij:tt och cronan till 
säkerheet upbiudes skatträttigheeten där af andre gången.  
 
32. Österåsen. Henrich Nillsons skatte 4 tunlandh, 1694 dömd till 38: 21: – s.m:t. En ny stuf-
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wa opsatt 1695, och med trod och bark täkt, utan spisell och gålff etz, och æstimeres för 2/3, 
som efter wärdiet är 9: 10: 8 s.m:t, och afförde blifwa, och altså pro resto 29 d:r : 10: 16. Hen-
rich Nillson är dödh, och Hemming Larson kiöpt halfwa hemmannet af sahl. Henrich, och 
deth 1695 brukadt, och ofwannemde nya stugu opsatt. Kongl. Maij:tt och cronan till 
säkerheet, opbiudes skatträttigheeten andre gången. Fattigdomen medelst olycka till bohaget 
och bondens siukligheet förordsakadt feelachtigheeten.  
 
33. Till förmyndare för Henrich Nillsons omyndige barn förordnades Hemming Kiehlson i 
Kårstad, som hafwer Henrichs syster till hustru och Hemming Larson, som hafwer kiöpt 
halfwa hemmannet, och efter lagh och förmyndare ordningen böre sig bewårda.  
 
34. Häggestadh. Nills Olufson 3 tunland skatte, dragone quarteer, dömd 1694 till 11 d:r 12 
öre. Reparerat 1695 hwardagstufwan för 1 d:r 4 öre. Kalkslagit skårssteen i nya stufwan för 
24 öre. Reparerat stallen 12 öre, fähuset dito 8 öre. Upsatt ett nytt swinhuus 24 öre. 
Höbodgålfwet 18 ⅔ öre, humblegården 24 öre. 220 famnar uphagadt af den halfduglige, som 
afföres à 1/2 öre, 3 d:r 14 öre. Facit 8 d:r 16 p:g:r, blifwer altså pro resto 3: 11: 8 s.m:t, som 
han nästkommande wåhr bör ersättia.  
 
35. Lassgården. Oluff Peerson 3 tunland skatte, dragonquarteer, dömd 1694 till 49: 1: 12, och 
upsatt och förfärdigat een ny stufwa för 15 d:r, miöhlbodan reparerat 24 öre, gamla låfftet dito 
24 öre. Kornladan sammaledes 1: 21: 12. En mähling åker upkiördt och upbrukadt 1: 16: –. 
135 famnar af halfduglige gärdzlegården [fol. 168v] uphagadt à 1/2 öre, 2: 3: 12, facit 21: 25: –. 
Blifwer altså pro resto 27: 8: 12 som han fordersampt måste ersättia, och förordsakadt af fat-
tigdom medelst många små barn och gården mycket förfallen wid tilträdet, och Kongl. Maij:tt 
och cronan till säkerheet opbiudes skatträttigheeten andre gången.  
 
36. Päder Wällamson upbödh förste gången sin hustrubroders Nills Hansons twå delar i 
Brönie hemmannet i Kyrkås sochn à 3 ⅚ tunland, som honom efter dess sahl. fader arffteligen 
tillfallit är för 85 d:r s.m:t efter köpeskrifften af d. 16 novemb. 1695, verificerat af pastore loci 
h. Elia Oldbergh etz., som utan klander skedde.  
 
37. Anders Erichson läth upbiuda andre gången sahl. Swän Andersons änkias hustru Kerstin 
Engelbrechtsdåtters odallshemman i Västeråsen, Ringsta ben:d, à 2 ½ t.l:d, som han honom 
till sytningzlöön updragit, och det oklandradt.  
 
38. Erich Påhlson läth upbiuda förste gången sin broders Oluf Påhlsons och dess hustrus lösa 
och fasta ägendom i Bringås hemmannet och Kyrkås sochn, som dee sinom broder till syt-
ningzlöön updragit, eftersom dee deth under ächtenskapet förwärfdt, dåch undantagne dee 
jordepenningar som innestå i Siör och Nästgårdar at behålla i sin lijfstidh om dee behöfwas, 
elliest gånge dee arfwingarne eller syskonen till skifftes, huilket skrifften d. 1 october 1694 
utwijser.  
 
39. Hemming Larson upböd förste gången Hindrich Nillsons halfwa hemman i Österåsen och 
Häggenås sochn à 2 tunlandh för 45 d:r s.m:t, som där till bördig är, efter skrifften den 4 maj 
1695, som oklandrat skedde. 
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Ting 20, 21, 22 och 23 april 1696  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:17a, fol. 60v – 74v, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 442r – 463v, RA.  
 
Anno 1696 den 20, 21, 22 och 23 aprilis höltz laga ting medh allmogen af Lijttz tinglag, när-
warande nämden. 
 Peder Erson i Siöör  Erich Pederson i Korstad  
 Arfwed Erson i Brewåg   Oluff Anderson i Kallstadh  
 Erich Pederson i Moo   Siuhl Peerson i Boda  
 Oluff Påhlson i Klösta   Peer Olufson i Backen  
 Jöns Enarson i Byom   Oluff Peerson på Åsen  
 Peder Pederson i Tonäs   Erich Olufson i Kougstad  
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ttz skogzordning 1664. 2) Kongl. Maij:tts skogzeldz placat 
1690. 3) Legohions ordninghen 1686. 4) Barnemordz placatet 1684.  
 
2. Den 21 aflade Erich Olufson i Kougstad sin nämdemans edh å book.  
 
3. Lendzman Nills Carlson angaf, hurusom Oluf Påhlsons dåtter på Åsen, Elin ben:d, om 
sina 12 åhr, är bårtkommen, och ingen gifwit wid handen på hwad sätt, och hwarest hon 
månde omkommen wara, och han altså förehållit dess fader, och tillijka med grannarne låtit 
sökia effter henne, så hema i gården som annorstädes där i neijgden, och intet funnit, och där 
till med låtit på predijkestolarne lysa där effter, och ingen kunskap kunnat där om ernå. Sedan 
spargerades [ryktades], at hennes styffmoder och Oluf Påhlsons senare hustru Emfre Jöns-
dåtter, skulle warit ordsak där till, och bracht henne af wägen, och lensman altså förordsakadt 
den 30 dito dijthresa, tillijka med trenne nämdemän och een sexman, nembl. Oluff Pederson 
på Åsen, Erich Peerson i Kårstad och Oluf Påhlson i Klösta och sexman Carl Swenson i Böle, 
tillijka med g:le tålfman Hanss Hanson i Palleråsen, och ytterligare i alla huus och misstänke-
lige rum noga och granneligen ransakadt efter henne, men intet funnit, eij eller någon lijknelse 
där till, hwarken in i husen eller under husen, hwilket dee samptlige nu inför rätten tilstå, och 
willia medh edh bekräffta, hwar med lensman föregifwer [fol. 61r] sigh måst hålla stilla.  
 Den 16 januari innewarande åhr hafwer Oluff Påhlson sändt budh till pastorem wyrdigh 
h. Eliam Oldbergh, at hans hustrus oächta son Samsson Chrestopherson, om sina ellofwa åhr, 
Elin igenfunnit under dess kornladu, uti ett trångt håhl dödh liggia, och alt der före, tillijka 
medh bemelte nämdemän och sexman, dijth åter igen reest den 17 dito, och funnit henne 
liggande under ladans eena gålff, och som förstås och märkias kunde, hafwer hon måst krupit 
uthur halmlijdret, wid kornladans nårra knuth (därest ett litet håhl fans) och det gålfwet och 
loan förbij, in till andra gålfwet, därest medelst backen emoth å ena sijdan, warit större rum, 
och hon där kunnat wända sig, som och af kråppen synthes wara skiedt, och hon wändt sig 
tilbaka, twiwels utan för det hon intet kunnat komma där uth, eftersom steenmur å den sijdan 
war och är. Förmenandes att hon intet årkadt och förmådt krypa tilbaka, men intet hunnit till 
loan, därest trångare war, och måtte håhl ofwanföre, där hon låg, uphuggas, at bringas där 
ifrån, twifwels utan af köldh och wanmächtigheet, warandes dess armar under kråppen 
fastfrusne, huilket nämde- och sexmän betyga sant wara.  
 Oluf Pålson förehöltz, at som een rätt nathurlig fader berätta, huru hans mening om hen-
nes omkommande mån wara? Resp. at hon war altid wahnartig, och enär intet gick effter 
hennes behag, luppit bårt och giömdt sig i skogen och annorstädes, och offta måst sökias igen, 
föregifwandes dhet styffmodern intet henne otilbörligen agadt. Hustru Emfre beklagade dess 
wanart och otrooheet, och då hon blifwit agadt med rijs, därföre luppit bårt till skogz och 
kastadt kläderna af sig. Lensman, at talet för några åhr sedan månde gå, dhet styffmodern 
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warit ondh emot henne, och altså kyrkioherden herr Elias Oldberg, tillijka med henne dijth 
warit, och warnadt både modern och dåttern, och stadnat där wijdh at Elins moderbroder 
Hemming Jonson i Hahlåsen henne till sig tagit och ett åhr hafft, som betygar, sig ingen [fol. 
61v] odygd af henne kunnat märkia, än som andra barns fehl, och hon fått skälig aga och sig 
rättadt, men aldrig luppit till skogz, som henne af fadren tillwijtes, och effter ett åhrs förlåpp, 
medelst ringa medell henne at föda, hafft heem till sin fader 1694 om hösten, som fadren 
tilstår, och at hon war hemma inemoth Olssmessa 1695, då hon, medhan dee woro i skogen, 
luppit hemmifrån, ifrå barnen och gått gårdfari, och inthet kommit heem förrän fiortton dagar 
för juhl. Hanss Hanson i Palleråsen berättar, Elin Olssmesstijden, een natt hoos honom warit, 
då han icke hemma war, och sedan till Carll Swänson i Böle, och där på 4:de dygnet warit, 
och han henne bedit gå heem, och hon inthet welat, föregifwandes sig få mycket hugg. 
Kunnandhes han intet see henne odygdig wara, och at han war dess gudfader, och hon dy 
bedit där få förblifwa och intet gå heem, men hans lägenheet och medell kunde deth intet 
längre tåla, och hon ingalunda welat heem, och hafft ett såår ofwan för eena örat, som hon 
sagt sin styffmoder med een nyckelknippa giordt.  
 Oloff Påhlson berättar, sig ifrå kyrkian gå hans gård förbij, men med sin dåtter intet talat, 
och lijkawäll effter Swäns påminnelse sändt henne kläder, genom sochnskrifwarens Jonas 
Dahns hustru Gölu Enarsdåtter, som hon bekänner warit strumpor och skoor, een lärefftz-
tröija, hatt och halssduk, som skiedt i sochnstufwan, och Elin farit by[e] emellan, och om-
sijder kommit till Palleråsen, och ärnadt sig till Brönie, men Hanss bekänner, sig henne 
tillhålla at hon skulle förfoga sig heem, och sig tilbiuda, elliest kan säijas, det du intet will 
wara hemma, dhet hon intet wille, och dåch måst föllia hans dåtter till byen, men kommande 
in i åkeren, sprungit till Oluff Pädersons gård, och intet welat till sin fader.  
 Oluf Pederson berättar, at hon intet welat heem, säijandes sig få hugg, och han om mor-
gonen kördt till skogs, och bedit sin hustru Kerstin Ersdåtter skynda henne heem, och Elin 
nekadt, och intet welat, och hustru Kerstin altså [fol. 62r] gått till faderen, och honom det wetta 
låtit, och han sändt sin hustrus hoorunge Samsson till henne, och honom folgdt och warit 
hemma pass twå dygn, och olåfwandes luppit bårt, och modren sökt effter henne i Böle och 
Palleråsen och intet funnit, och där medh gått heem at anssa sine små barn, och enär dhet war 
beställt, tagit hästen och kiördt dijt igen, och funnit henne hos Nillss Pedersson i Stoorböle, 
och öfwertalt henne föllia heem, som betygades sant wara, och hon stadigt begärt at få gå 
omkring efter födan, och efftersom hon ingalunda wille wara hemma, gifwit henne kläder, och 
låtit henne gå, och effter några dagars förlåpp, kommit till Carll Swänson igen, som henne 
bracht åter heem, som war om een måndag, och hon stilla war till tijsdagzmiddagen, som 
warit den 18 decembris, och blifwit uthwijst at gifwa swijnen math, det hon giordt, och sedan 
intet igen kommit. Samma gång säger hustru Emfre, hafwer gamble pijgan Cissla Anders-
dåtter där warit, och kan säija om hon henne hårdt tiltalat eller rördt. Sissla berättes gå kring 
om landet at tiggia, och ingen henne i tingelaget på några weckor blifwit warse, eller wetta 
hwarest hon till finnande är. Hustru Emfre berättar, sigh strax henne [Elin] saknadt, och först 
sökt i grangårdarne och sedan hemma i husen, så wäl i höö- som halmbodan och intet funnit, 
dhet Oluff Påhlson berättar och sigh offta hafwa giordt. Och efftersom een stoor töö bleff 
tiugondedagztijden, inrådd at å nyo sökia, det han under alle huus, genom Samsson giordt, 
och han omsijder blifwit warse henne liggia (som berättadt är) under kornladun. Lensman och 
specificerade nämdemän som kråppen ransakadt, betyga at ingen lijknelse eller dhet ringaste 
märkie och teckn syntes, att hon warit af menniskiohand sargadt eller dödat. 
 Oluff Påhlson warit tree gånger giffter, och Elin aflad med den första hustrun, och med 
den andra, hustru Gölu Hansdåtter, sammanläfwat i tree åhr och då woro alla barnen hemma 
stadigt, men sedan [fol. 62v] hustru Emfre kom, intet så, och den dödas syster Segrid welat intet 
heller wara hemma, utan och luppit bårt och omsijder kommit till sin moderbroder Hanss i 
Feriestaan. Nillss Pederson i Stoorböle berättar, Elin komma till honom och hans folk i fä-
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huset, och styffmodern effter körande, och då hon märcht henne wara kommen, intet welat gå 
in, som dåch nödgades där till, som war den 13 decembris, och modren kastat kläder om 
henne, och medh sig heembracht. 
 Erich Pederson i Moo, Erich Pederson i Korstad och Oluff Pederson på Åsen betyga, 
Sissla Andersdåtter för dem särskilt bekändt, dhet hustru Emfre intet ondt ordh tallt till Elin 
den gången hon där warit, och mycket mindre slaghit, uthan bedit henne låcka in swijnen, och 
dem gifwa hwad dem ärnadt war, och strax därefter henne sacknadt, och ropadt effter henne, 
och intet funnit, och där med gått till nästa grannen Oluff Pederson, och äfwen så frågadt, 
wettandes hwarken lensman eller någon annan, hwar af rychtet härkommit mån wara, at styff-
modren warit ordsak till Elins dödh, och henne af wägen bracht. 
 Dragon Peder Mårtensons hustru, som logerer hoos Hanss Erson på Åsen, hustru Brita 
Jonsdåtter, berättar, sig intet där om meera kundskap hafwa än at hon för tree åhr sedan om 
winteren, sedt Elin wara kring om knäweckan illa medh rijs slagen och hon intet sagdt hwem 
det giordt, och Emfre misstycht, dhet hon där effter sedt, och sommaren där effter hördt och 
förstådt om een morgon, dhet Elin legat på ugnen i sin wärdz stufwa, och tillijka wärdinnan 
hustru Märit bedit henne gå heem, och hon darradt och bedit få där blifwa litet, fruchtandes, 
sig få hugg om hon skulle gå heem, och lijkawäll henne till styffmodren hafft och lembnadt, 
och hon då henne icke för något tiltalt. Samma sommar om een qwäll, hafwer Elin där warit, 
och blifwit påmint \at/ gå heem och läggia sig, och hon swaradt, sig skola wänta efter een 
bårtkommen koo, och hustru Britha lagt sig, och [fol. 63r] Elin sedan gått in i stufwan, och af-
händt litet kornmiöhl och een skåhl och litet där efter funnit igen skålen hoos Oluff Påhlsons. 
 Hanss Erson på Åsen föregifwer, sig ingen wettenskap där om hafwa eller något sedt, 
utan hans hustru Märit Knutzdåtter, som altidh warit hemma, kan där om förhöras. Hustru 
Märit Knutzdåtter, säger sig intet meera däraf wetta och förstå, än at föräldrarne warit hårda 
emoth henne, och hon den osedhen hafft at löpa och sticka sigh undhan, och intet welat wara 
hemma, säijandes offta ordsaken där till wara, at hon får mycket hugg, och blifwit underwijst 
intet löpa bårt, så får hon intet hugg, wettandes hustru Märit intet hwem som uthspridt, Emfre 
warit ordsaken till Elins dödh, och icke kan deth wara kommit ifrå närmaste bylagen, utan 
fiäran ifrån. 
 Oloff Pedersons hustru Karin Ersdåtter berättar, sig see henne 1695 om wåren wara sla-
gen kring om beenen, at blodh uthkommit, och hon sagdt, styffmodren det hafwer giordt med 
rijs, och bedit henne inthet läggia eller tala där om, elliest får hon meera hugg. Sidste gången, 
näst förr hon om kom, wille hon intet gå heem, föregifwandes sig blifwa ihählslagen, och 
hustru Karin gått till fadren, och det sagdt, och han sändt Samsson effter henne, och hon 
honom folgdt, och fuller hördt talet i sochnan gått, som skulle Emfre warit ordsaken till des 
dödh, men af näste grannarne är det intet wordet hördt. 
 Oluff Kiehlsons hustru på Åsen Ingeborg Carlsdåtter föregifwer, sig ingen kundskap där 
om hafwa, utan hördt een och annan utbydz frågadt, om Elins föräldrar warit på henne onder 
och omåteligen agadt, och icke kunnat där till swara, som hon ingen under rättelse där om 
hafft, effter som hon boor österst i byen och intet lag med dem i något skall hafwa, men för 
tree åhr sedan hafwer Elin een natt warit och ätit uthur barnkrukan, och supit litet miölk, och 
sedan [fol. 63v] satt sig i swijnhuset, där hon blef funnen, och swärmodren hustru Märit skyndat 
henne heem. 
 Oluff Pederson på Åsen, at Elin S:t Johannis tijd kommit till honom, och då warit illa 
kring om länderne med rijs slagen, och icke sagdt om fadren eller modren det giordt, och 
Oluff till hustru Emfre gått, warnadt henne intet så hårdt aga henne, och hon wijst fram ett 
rijs, hwarmed hon sagdt dess fader henne slagit, warandes barken af ändarne gångne, och ett 
iemlijkt låg in i stufwan, som Emfre sagt till annan wara brukadt, och nu föregifwer, barnen 
där affbijthit barken, hwar till Oluff Peerson nekar.  
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 Hustru Emfre berättar, dragon Oluff Siöman wetta Elin ifrå barnen luppit, och farit man 
emillan. Siöman är på compagnie mötet i Brunflodh. 
 Oluff Påhlson förehöltz, om han med trygdt samwete kan edeligen bestå och betyga, sig 
intet kunna förstå det hans hustru Emfre warit ordsak till Elins omkommande och om han 
henne därföre anklagar? Resp. att han will och kan deth tryggeligen göra, och at hon intet 
omåtteligen henne agat, men dåttren warit agalöös och hårdnackadt, och intet welat rätta sigh, 
och därföre intet kunnat sin hustru därföre misstenkia och fast mindre anklaga, eller nu 
anklagar, tilbiudandes sig för henne willia gå lag. Hustru Emfre utlät sig kunna säkert med sin 
edh betyga, sig henne intet omåttligen agat hafwa, och således ingen ordsak till des omkom-
mande wara. 
 Nämden öfwerlade noga saken, och efter långsampt betänkiande, stadnade eenhälleligen i 
dee tankar, at styffmodren kännes fri och otilltallt för Elins dödh, af skiähl at Elin warit 
wanartigh, och dy behöfdt aga, som hon allenast af rijs bekommit, som nogsampt kan skönias 
och tagas, af gode mäns intygande, som hennes kråpp ransakadt, och intet funnit hwarken blå-
nadt, såår eller ringaste techn af menniskiohand [fol. 64r] och många barn, ty wärre, äre af den 
onda natturen, att de löpa bårt, enär dee blifwa agade, och förnembl. är at hennes naturlige 
fader Oluff Påhlson, håller styffmodren därtill wara oskyldig, och des medelst icke kunnat 
wara hennes åklagare. 
 Emedan som Elins kötzlige fader Oluff Påhlson, håller des styffmoder, hustru Emfre 
Jönsdåtter, wara oskyldig till hennes död och omkommande, och des medelst inthet kunnat 
henne därföre anklaga, utan tilbiuder sig medh trygt samvete, kunna edeligen betyga hennes 
skyldigheet därutinnan, efftersom hon intet hafwer henne otillbörligen och omåteligen agadt, 
utan med rijs näfst, och sökt bringa till lydno och dygd, det hustru Emfre uthlåther sig kunna 
tryggeligen göra. Altså i anledning af 16 cap. Dråpmålabalken med wåda L.L. kännes hon 
därföre frij, och Elin, som af oförstånd uti sine omyndige åhr gifwit sig under kornladan, och 
intet kunnat komma derifrå, som af hennes wändande tilbaka nogsampt kan märkias och sees, 
kan icke förnekas christelig begrafningh och öflige ceremonier, huilket dåch under höglofl. 
Kongl. Swea håfrättz äntelige och nådige resolution underdånödmiukeligast heemställes.  
 
4. Päder Mårtenson i Föling beswärade sig öfwer sin grannes Oluff Håkanssons hustru 
Märit Pädersdåtter, som hafwer utropadt sin man, hafft sammanlag med hans hustru Lavina 
Jönsdåtter, som han håppas intet sant wara, och troor hwarken honom eller henne där om, an-
hållandes at hon må deth bewijsa, eller lagligen därföre plichta? Resp. at hon kan dem miss-
tänkt hafwa, och det förbrådt Peder Mårtenson, efftersom hon offta sedt sin man Oluff Håkon-
son, enär Päder Mårtenson intet warit hemma, gått så som heemligen, och icke rätta wägen till 
hustru Lavina, och för fem åhr sedan hördt af änkian hustru Märit Nillsdåtter i Jonsgården, at 
dee skola hafft sammanlagh, men ingen annan hördt dess tahl, och hon henne [fol. 64v] intet till 
wittne eller sagusman stämdt, ehuruwähl Oluff Håkonson henne där om påmint, som hon sielf 
bekänner, föregifwandes sig dee tankar och fattadt, af det Oluff blifwit arg och wrång emot 
henne? Resp. att han sedan hon honom berychtadt, ordsak hafft, henne icke som förr älska 
och kär hafwa, men tillförenne läfwat wähl tillsammans, hwar till hon icke kunde neka, ha-
wandes barn tillsammans. Hustru Lavina beklagar medh gråtande tårar sin oskyldigheet, och 
mannen håller henne aldeles frij därföre. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom hustru Märet Pädersdåtter hafwer uthropadt sin ächta man, Oluff Håkanson, hafwa 
hafft sammanlagh och olåfligit sängelag med Peder Mårtensons hustru Lavina Jönsdåtter, och 
gitter deth intet bewijsa, eller ringaste skiähl och teckn där till hafwer; altså finner rätten skä-
ligt at hon för sådan obewijslig beskyllningh och lijfssak, bötar för hwardera witnesmåhlet 
effter 20 cap. Tingm.b:n 40 mark s:rm:t och det af egna medell om hon något äger, i anledning 
af 21 cap. Edzöreb:n L.L. och för deth Oluff Håkanson och hans hustru Märet Pedersdåtter, 
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wijd första upropandet icke warit på tingzplatzen tilstädes, saker hwardera efter Kongl. 
Maij:tz stadga och process 1695 och dess 2:de § till en dahl. s.m:t.  
 
5. Feltwäbelen Erich Swahn upropades andre gången som een actor emoth Jon Grytha, 
angående någhon skuld, och å bäggie tingzdagarne intet warit tilstädes. Effter middagen den 
21 inställte feltwäbelen sig, och ursechtade sig intet förmådt kunnat, medelst opassligheet förr 
comparera, prætenderades af Jon Gryta 20 dahl. s.m:t, som han hoos sig innehafwer af hans 
uthfodrade löön i Ståckholm anno 1691, sökiandes få capitalet sampt interesse och skadestånd 
uti 6 åhr? Respondebat, at han emothtagne löön, på 20 dahl. s.m:t när, hade betallt, och till 
gevaldiern Bagare länt där af 10 dahl. s.m:t, som sagt Swahn sig dem låfwadt, och [fol. 65r] till 
cammarskrifwaren Sanderlijn, efter Swans begäran, för hans hafde omak lefwereradt. Hwar 
emoth actor inwände, at han icke een penning är Bagaren skylldigh, och dy dem intet kan 
godt giöra, utan hwar söker sin man, eij eller committerat at gifwa discretion till Sanderlijn, 
som han och aldrig begiert något för hafde omak, och där han skulle något fått, så hade 
Grytan för många fordringar och kunnat för dem spenderat, men han består där till intet. 
Grytha begiärte, det han wille med edh säija, sig det intet befallt eller effterlåtit, och Swahn 
sade sig kunna tryggeligen giöra, låfwandes dåch, om han får utan drögzmåhl 15 dahl. s.m:t at 
cedera 5 dahl. dito? Resp. så snart han får af leutnantens änkia i Ängie, hustru Dårdi Måns-
dåtter och Bagaren, skall han dem få, som lärer skee wid första ting, och där han slipper sina 
creditorer i Hammardal af samma natur, cederer han och interesse och giordt kåstnadt, ur-
sechtandes Swahn sitt uteblifwande af någon opassligheet. 
 Enhälligt votum. Såsom Jon Jönsson Grytha uthan commission och tillstånd af felt-
wäbelens manhafftig Erich Swaans under händer hafde medell låtit regementz prophossen 
Jöns Bagare få 10 dahl. s.m:t; altså dömmes han utan drögzmåhl som een rätt fångzman, 
besagde 10 dahl. s.m:t betala, och i lijka måtto, af samma skiähl och ordsak borde och Jon 
Gryta betala 10 dahl. s.m:t, som han föregifwer sig statzcontoiret för assignation utgifwit, och 
intet tilstånd eller bewijs där till hafwer, men dåch hafwer feltwäbelen cederat 5 dahl. s.m:t af 
berörde 10 dahl., på det han utan långt drögzmåhl kan 15 dahl. s.m:t bekomma, huilka Jon 
låfwar betala så snart tingen i Sunne och Offerdahl äre förbij, och där feltwäbelen slipper sina 
creditorer i Hammardahl af samma natur at gifwa interesse, söker han det intet af Grytan, och 
söke Jon Grytha sine angifne fångzmän som han bäst kan och gitter.  
 
6. Länsman Nillss Carlson och sochnskrifwaren Jonas Dahn beswärade sig öfwer Peder 
Mårtenson och Oluff [fol. 65v] Håkonson i Backen och Föhling sochn, för det dee hafwa på 
probstetinget anno 1695 d. [13] januari berättadt dhet dee wijdh kyrkiotijondens intecht [intet] 
nämbna någon rest, utan enär den uthtogz, kräfwes rest, och gemenligen blifwer öfwermåhl, 
som och 1693 skiedt, och war 1/4 tunna korn som fördes till Lijth. Item enär tijonden intagz, 
skeer det medh skakadt och rågadt måhl, och utgifwes str[u]kit, och at ingen omkastning 
skeer? Resp. at dee efter h:r probstens mag. Salomon Hofwerbergz tillfrågan, tillijka med 
andra af allmogen berättadt, huru der med procederes, men intet klagat. Iemwäl och widh 
uthtagningen till kyrkian gifwit strukit och cronones rågadt måhl, som af probstetingetz 
extract i dess 3 § klarligen synes. Actores, at häradzskrifwaren öfwerser intagningzlängden, 
och noterer resten, som sedan infodras, och at omkastningen skedt hwart åhr föruthan 1694, 
och öfwermålet för 1693 delat, men sedan herr gouverneuren Vellingk 1693 resolverat, det 
gouv:n Frölick 1695 aggreerat, at den som swarar till bristen, må och niuta öfwermålet. 
Sochnskrifwaren hafwer öfwermålet allenast fått till 1/4 tunna för 1693, och intet länsman, 
som tycker sig wara där medh lijkawäl beskylt och graverat, men Päder och Oluff säija, sig 
det intet hafwa giordt, utan i gemeen för h. probsten det refererat. Actores, at dee böra medh 
rågadt och sköflat måhl tijonden intaga, och struckit utlefwerera, hwar om dee berätta sig intet 
klagadt, utan giordt relation om in- och uthtäcktan. 
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 Resolutio. 
 Så wida icke allenast Peder Mårtenson och Oluff Håkonson, utan alla Föhlingzbooer, på 
probstetinget in januario 1695, effter begäran, giordt relation på hwad sätt kyrkiotijonden in- 
och uthtages, och sochnskrifwaren Jonas Dahn tilstår, sig för 1693 niuttit dess ringa öfwer-
måhl i föllie af h. generalleutenantens och gouverneurens h. Vellingkz excell:ts resolution 
1693, som deth tillåther i anseende däraf, at han, om brist blifwer, skall dhen fylla, så för-
blifwer det där medh, och lensman Nillss Carlson, som icke där med hafft beställa, och bordt 
intet där uti wara mellerat och blandat, men såsom det i gemehn relaterat är, så gåes det och 
denne gången förbij, helst och emedan som alla Fölingzboer icke stämdhe eller [fol. 66r] 
tilstädes äre. Hwad målet widkommer, så bör det wara som angifwit och skiedt är, och uträk-
ningen, hwar af resten kan sees, bör skee af häradzskrifwaren, som och giordt är.  
 
7. Jon Grytha genom lendzman på Frössöön Michel Bark citerat regementzgevaldiern Jöns 
Bagare för några penningar, som lensman Nillss Carlson betygar, och upropades gårdagen 
förste gången, och Jöns Bagare sig icke infunnit, och dåch förledne söndagh här i sochnen 
warit, och låtit sig roo öwer älfwan om afftonen, och sagt sig skulle gå till Brunflo. Den 23 
upropades Jöns Bagare, men han sig icke inställt, då actor upwijste hans gifne zedell i Ståck-
holm, den 8 aprilis a:o 1691, af innehåld at han på Swaans wegnar för dess uthräkningz 
omkåstnadt bekommit af ryttaren Jon Grytha tijo dahl. s.m:t, och Grythan begärt af rege-
mentzskrifwaren Nillss Molin, dhet han wille dem innehålla aff Jöns Bagares löön, det han 
tilbudit, och Bagaren inthet welat sig där till förstå, innan han först warit till tingz, som 
regementzskrifwaren den 17 octobris 1695 attesterat. Af action som nu på tinget emellan 
feltwäbelen Erich Swahn och Jon Gryta warit, fins at Swahn nekadt sig warit eller wara 
Bagaren, hwarken bemelte 10 d:r s.m:t skyldig eller något annat, och intet begiärt at Grythan 
af hans medell till Bagaren något skulle lefwerera, dhet han och måst tilstå, och därföre dömd 
dem at betahla som een rätt fångzman. 
 Såsom af regementzprophossens Jöns Bagares zedell af d. 8 aprill 1691 befins, honom 
bekommit af ryttaren Joon Jönsson Grytha 10 dahl. s.m:t, såsom för omkåstnadt på fält-
wäbelens Erich Swahns uthräkning, dem han welat af hans under händer hafda medell kårta 
och betallt göra, men feltwäbelen föregifwit, sig Bagaren inthet warit skyldig, och Jon Grytha 
intet committerat och bedit där om, dhet han och måst tilstå, och altså dömd gårdagen som 
een rätt fångzman besagde 10 dahl. s.m:t till Swahn betala, och sökia sin fångzman som han 
bäst kan, finnandes altså rätten skähligt at Jöns Bagare bör utan drögzmåhl berörde 10 
dahl.s.m:t till Jon Gryta betahla, och sökia feltwäbelen Swahn som han bäst gitter. [fol. 66v]  
 
8. Rusthållarens Päder Pedersons i Högen och Häggenås sochn sökte branstod undersöktes 
på sidstledne hösteting, och studzat där på at gamble ryttaren Jon Grytha skall berättat för 
Siuhl Pederson i Boda, det han, kommande heem om aftonen, råkadt och sedt sin hustru stå i 
förstufwudören med eldkohl emellan stickor och kallat henne där med at föllia sig till stallen, 
som hon skall giordt, och om natten elden i stallen löös kommit, och Jon Gryta på tinget intet 
warit eller hemma stadder, men nu kallader och tilstädes, som effter tilfrågan utlät sig någon 
wettenskap där om hafwa, begiärandes först afläggia sin wittnesedh, men Peder Pederson 
sadhe, honom dels wara hans afwundzman, och förtalt honom, dåch honom intet kunde jäfwa, 
utan lembnade eden at giöra, den han giorde, och bekände som föllier, nembl. 
 Att han samma affton warit till Salomon i Nygården at köpa twå kannor råg, dijth och 
Peder Pederson kom, och en stund effter honom där suttit, och sedan gått där ifrån med stick-
blåss, och kommande heem, hans hustru stickblåset tagit och i stufwan utsläckt. Sedan gick 
Peer i stallen, därest een koo och twå stycken hästar stått, och funnit kohn wara löös, och där-
före ropadt efter sin hustru, at komma med eldh at kunna binda koon, som hon och giorde, 
och sedan folgdz in, och om natten kom elden löös i stallen, och sedan brand war öfwer-
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stånden och släckt, berättar han sig frågat Päder, hurudahn relation där om skulle göras, wijdh 
tilfrågan, och fått till swar, at ellden kommit löös i stallen, och at Päders hustru Kerstin Olufs-
dåtter uti 6 eller 7 st. hustrurs närwaru, i stufwan sagt sig burit elden i stallen till sin man. 
Huilket Peer Peerson förelästes, och han nekar sig hafft stickblåset ifrån Salomon, och icke 
een gång då warit i sin stall, och fast mindre eldh där hafft. Jon Gryta påstår sin relation, och 
at änkian hustru Britta Jonsdåtter, änkian Karin Ersdåtter, och pijgan Karin Pädersdåtter och 
hustru Råggiehl i Lassgården, då hördt det säijes af Peder Pedersons hustru, och wid det han 
lagdt sig bliwit warse eld lysa genom fönstret och sprungit upp och sedt Peder Pederson bära 
stickblåss, och twå eller tree tijmer där effter, kom elden löös i hans stall. Hustru Britta Jons-
dåtter aflade sin edh, och [fol. 67r] bekände, nembl. att Päders pijga, Kerstin Jonsdåtter, berättat 
för henne, då elden war löös, at Päder om affton gått i stallen, och funnit hästarne intet fått 
nattfoder, och dy ropadt till sin hustru, som skulle gå i andra stufwan at läggia sig, och haft 
liuss i handen, och hon dijth gått at lysa honom, det Grytans hustru och hustru Råggiähl i 
Lassgården hörde henne samma gång säijat, men intet af Päders hustru, och strax där effter 
kom elden löös. 
 Päder Pädersons pijga Kerstin Jonsdåtter förehöltz, at annorledes är wordet intygat, än 
hennes berättelse på höstetinget lyder, medh åthwarning, intet underlåta at bekänna huru där 
medh tilgick, och hon beklagade sig i hastigheet intet komma så just i hog, och berättade, det 
Peder Päderson om affton frågat gåssen, om han gifwit hästarne, och han swarat, sig det 
hafwa förgätit, och Peder där medh gått uth, och kommen uth på gården, ropadt och bedit sin 
hustru komma med lius, och sig lysa, och hon där med gått uth med lius, och sedan i den 
stufwan intet kommit, hwilket Päder förehöltz, och tilfrågades, om han begärer edh af sin 
tienstepijga Kerstin, hwar till han nekade, säijandes sig wäl ropa efter sin hustru, at komma 
till at lysa sig, och hon blåst upp eld i een sticka och gått uth. Seendes henne intet hafwa lius i 
handen, men gått där med i andra stufwan. Honom påmintes, eij wara nödigt uth på gården 
ropa efter henne at gå i stufwan, efter som den war mitt emoth den andra i förstufwan? Resp. 
att pijgan som låg, hörde intet rätt at det roptes ifrån gården, utan i förstufwan, och sedan af 
förstugubroon bekännandes omsijder sig wara i stallen, men intet lius hafft, hwar till han före 
nekadt, begärandes intet branstod, utan elliest kalladt till förhöör. Hustru Råggiehl Ersdåtter 
berättar, Kerstin för sig sagt, som hon berättat. Hustru Karin Ersdåtter sammaledes, at han uth 
på gården ropadt effter sin hustru at komma till at lysa sig, då han gått till stallen, at gifwa 
nattfoder. Gambla pijgan Karin Pädersdåtter äfwen så, effter Kerstins berättelse. [fol. 67v]  
 Päder Päderson förehöltz yterligare, at bekänna om han hade eldh i stallen, men han ne-
kar. Huru elden då måtte wara dijth kommit, emedan som den icke kunnat komma ifrån 
skårssteen för mothwäder skuldh? Till deth senare bejakar han, och till det förra, om icke 
någon om affton där förbij gått, och bemöttes där med, at det måtte sedan, enär han dijt war, 
kunnat kännas eller sees, föregifwandhes ytterligare, sig ingen branstod begära, och at han 
nog afwund för förra åthniutne branstod lijdid, utlåtandes sig kunna edeligen betyga, sig ingen 
eld dijt hafft eller hans hustru, hwilket lemnades honom noga at betänkia. 
 Den 23. 
 Dato förehöltz honom sakens sammanhang och edzformularet honom förelästes, och han 
sade sig tryggeligen den kunna göra, och icke söker någon branstod där medh. Nämdhen 
resolverade, at han må med sielf sins ede befria sig, icke slagit ellden löös i stallen, som 
honom tillwitt är, och till den ändan inkallades Peder Pederson, som ursächtade sigh, icke 
kunna utfästade edh præstera och gå, emedan som hans hustru war till stalldören med liuset, 
och eld däraf kan fallit och kommit. 
 Emedan som af ransakningen och Peder Pedersons i Högen och Häggenås sochn omsijder 
egen giorde bekännelse befinnes, deth elden af försummelse och wangiömmo är löös kommen 
i hans gård; altså är han intet till något branstod efter 35 cap. Byggningabalken L.L. berätti-
gat.  
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9. Jöns Pedersons ifrå Håssiö sochn supplique till h. generalmaioren och landzhöfdingen h. 
Carl Gustaf Frölich och där på fölgde resolution i Ragund den 19 aprilis 1695, at ransakas 
skulle, om tilfälle till något nytt tårp wid Gräningen finnas kan, dee förrige skattlagdhe hem-
man och tårp intet till præjuditze, som åthminstonne kunde göra skähl för 1/4 hemman, före-
togs, då tålfman Arfwed Erson i Brewåg, som 4 åhr brukadt Oluff Olufsons där hafwande 
tårp, hwars granne Jöns Peerson söker blifwa, berättar, at lägenheet till åkers uptagande fehlas 
där intet, men ingha [fol. 68r] tilfällen till någon slått, mera än där warande twå bönder och 
tårpare behöfwa, och Peer Henrichson åhrligen slått leijer af Hammardahls boerne på deras 
afradzland, som där inwid gräntzar. Kunnandes nämden intet förstå, at Oluf Olufson i Grä-
ninge, skall begärt Jöns Pederson till nybyggare och sin granne för slåtten skuld, men hans 
mening är, at få inrymma uti afradzlanden, som där omkring äre belägne, och intet förstådt 
någon dem willia cedera och afstå. Altså höltz skähligt, at lendzman och owäldug nämd skola 
i laga tijdh tillfällen och platzser utsee och upgifwas, och förr kan intet nybyggie honom 
inrymmas, i regard af Kongl. Maij:tz 1664 åhrs skogzordning och dess 8:de §. 
 
10. Pastor h. Elias Oldbergh, genom lensman Nillss Carlson inlefwererade inventarium till 
Lijtz prästegård, huar uti inter immobilia uti 5:te § infördt är ett litet kullfiske om wåren i 
Mierte 1 ½ mijhl öster ifrå prästegården, och ett annat litet kullfiske och om wåhren i Wågen. 
2:do.) H. generalmaiorens och landzhöfdingens Carl Gustaff Frölichz resolution på pastoris 
supplique daterat Lijth den 9 aprilis 1695, at h. pastoren handhafwes med 1/3 uthi Miärte 
fiske, som under prästebordet lydt, och det öfrige interesserade dee 2/3, och göra pastori där 
af rätt tijonde. Och 3tio.) En copia af ett gamalt breff a:o [16]61 d. 20 maij, at då war wittnadt 
och sworit af Jöns i Klöstad och Siuhl i Bodan, at dee aldrig annat hade hördt, än Söremyra af 
ålder lydt till Söre och 2/3 af Mierte fiskie, och 1/3 till kyrkian, och låtit stembna Handogz 
åboer för Mierte fiske? Resp. Ingell Jonson, Jon Bråddeson, Hemming Anderson och Johan 
Samson skriffteligen, at dee af ålder innehafft 1/3, 1/3 Söreman, och 1/3 kyrkian, och Han-
dogs 1/3 lärer härkommit af afradzlandet Lådroln, som under byen af ålder legat, och rå-
märkiet begynnes i Miärtenäset, och disputera h. pastoren gamble brefwetz innehåld intet, 
som kyrkian tillerklarar 1/3, som och innhafwes, föregifwandes lensman sig ingen under-
rättelse där om hafwa, och allenast committerat at insinuera brefwen. Icke eller äre Handogar-
ne af Söre byamän stämde, och [fol. 68v] dee altså ingen fullmechtig där till haffwa. 
 Saken öfwerlades till fölliande doom. 
 Såsom gamble brefwet de anno 61, icke mera tillerklarar Litz kyrkia än 1/3 af Miärte 
fiskie, det h. generalmaioren och landzhöfdingen welb. Carl Gustaf Frölich uthi dess resolu-
tion, till kyrkioherden ehrewyrdige h. Eliam Oldbergh den 9 aprilis 1695 bijfaller, och hand-
hafwer h. pastoren där medh, och Handogz åboer bemelte 1/3 intet disputerat, och altså af h. 
kyrkioherden oklandrat innehafwes och brukas. Hwarföre finner rätten sig icke widare anstän-
digt wara, saken handtera, uthan der med förblifwer, som och onödigt är, enär h. pastor eller 
kyrkian niuther oqwalt des tillerklarade 1/3, och skulle Söre byamän något uti Miärte fiskie 
hafwa at prætendera emoth Handogarne, stånde dem det fritt, dåch lagligen.  
 
11. Hålldne husesyn den 20 september a:o 1695 af läns- och tålfmän, uti h. leutenantens 
Everdt Pells närwaru på furijers boställe i Handog och Lijth sochn af 2 ½ tunland crone, under 
h. maiorens compagnie, optagit på friheet a:o 1679 och 1680 af Erich Olufson, och nu brukas 
af Hemming Anderson, och löfftesman war sahl. Larss Nillson i Brewåg, företogz, och effter 
Kongl. Maij:tz husesyns ordning af åhr 1681 iemfördes, och beslötz som föllier, nembl.  
 Hwardagzstufwan 10 ½ aln lång 9 ½ aln bredh innom knutar, är medh färdigt och behållit 
innanrede och dugelige wäggiar, spiselln af twå röökgångar, hwar å felas iernmurstångh för 
16 öre. Jernståndaren för 16 öre. Twå stycken jernspield med formor 2: – : –. Okalkslagen och 
uthan crona för 1: 10 ⅔ öre. Ett dråpp uthteckes å taket wid spiselln för och med 3 öre. 
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Näfwertaket dugligit och takweden något gamall men duglig, och kan några åhr förswarlig 
wara     4: 13: 16 
 Afbalkade cammaren där iempte 5 ahl. lång 3 allnar bredh, är dugelig och färdig. 
 Gäststufwan 8 ½ aln lång 8 ahl. bred innom knuthar är med färdigt innandöme, och 
gålffwet halft dugligit. Spiselln eller skårssteen af twå röökgångar något gammall, hwar å 
felas iernmurstången, iernståndaren [fol. 69r] och twenne spiäld, och kan intet hållas och skat-
tas för dugligh, och een ny med gambla innanredet opbygges medh 16:  – : –   
 I stället för gambla upruttne låfftet söder på gården är ett nytt låfft wäster på gården upsatt 
8 ½ aln långt 3 ½ aln bredt, med ett öfwer- och twenne underrum, och båtn öfwer till sädes- 
och miöhlbod, å ena dören felas gångiern och hakar, som köpes för 8 öre. Å den andra dito ett 
låås för 16 öre. Taket allenast med granbark öfwerdragit, hwar å felas tällningzbräder för 24 
öre, som heemförde äre, och betygas dels oplagde wara. och förra åboen erkännes det full-
borda. 
 Stålpherberget nårr om gården 5 ahl. långt 4 ahl. bredt, dugligit till wäggiar och tak, men 
dess stålpar oduglige, och måtte undersättias, tillijka med underbyggningen, som pröfwes 
kunna skee medh     2:  – : –  
 Redskapshuset medh brädtaak nytt och färdigt. 
 Intet portlijder, som upsättes emellan stallen och fähuset för och medh   1: 16: –  
 Hemblige huset repareres för   – : 16: –  
 Ingen badstugu, och een ny göres för och med   6:  – : –  
 Stallen söder på gården 7 ahl. lång 5 ½ aln bredh, är twå hästrum och hörum, odugelig, 
nederrijfwes, och een ny opsättes för    6:  – : –   
 Källaren är med god muhr och ny båtn. 
 Foderboden af nyo öfwer källaren 7 ahl. lång 6 ahl. bred är med nytt tällningztak. 
 Fähuset 11 ahl. långt 9 ½ aln bredt à 7 båsrum å hwar sijda är nytt, hwar å godt näfwertak 
är, requireres taakwedh för 2: – : –. Dyngstaan bewares med och för 10 ⅔ öre, facit 
      2: 10: 16  
 Swijnhuset är nytt och färdigt. 
 Kornladan 11 ahl. lång, 10 ahl. bredh innom knutar med twenne gålff och loa, alt å nyo 
bygdt medh näfwertak, dören, iernen och låås felas, som köpes för   1:  – : –   
 Dugelig halmbod iempte kornladan. 
 Åkeren af 25 mählingar är i sitt fulla bruk, men icke så stoort utsäde hafwer som han 
skattar före, och felas 5 mäl:r, och intet tillfälle eller uthrymme skall hafwa at utwidga. 
Humblegården 350 stöör i god häfd, och sedermeera tilökt medh 100 stöör, som intet till rätt 
fult bruk är kommit, och kan intet där till obligera efter Kongl. husesyns ordningen. 280 fam:r 
dugelig haga. 160 dito odugelig à 1 öre    5:  – :  –   
   [Summa]  45: 16: 8  
[fol. 69v]  
 1/4 part uti ett nytt upbygdt qwarnhuus medh grannen. 
 Ängiarne betygas intet wara skogvuxne, och een ny lada opsatt i Såttfickieråkan, därest 
ingen tilförenne warit, och än otäkt är, hwilket han lärer fulborda. 
 Ofwanskrefne fehlachtigheet åligger Hemming Anderson medh cautionistens Lars Nill-
sons arfwingar i Brewågh fordersampt ersättia, at hemmannet kan furiern till inventeras, det 
han så mycket beqwämligare kan göra, som han där på landbonde är.  
 
12. Lijth sochn. Näset, Jöns Larsons skattehemman à 3 tunland, beboos af Jöns Enarson, är 
dragoneqwarteer. 
 Wästre, eller hwardagzstufwan 9 ahl. lång 9 ½ aln bred innom knutar, är medh behållit 
innanrede, och färdig skårsteen af twå röökgångar, och murstång och stålpe sampt spiällen 
behållne, och skårssteen räcker allenast som knappast opp igenom taket, wäggiarne för 
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gambla, wäggbandståckarne aldeles fördärfwade, och nårra syllan nedsunken och taket 
odugeligit. Altså skattas oduglig, och een ny opsättes med förra innanredet för 15:  – : –   
 Östre eller gäststufwan, mitt emoth med förstufwan och cammaren 8 ahl. lång 9 ½ aln 
bredh innom knuthar, skattas aldeles odugelig, och een ny med cammaren opsättes [med] 
    15:  – : –   
 Wisterhuset 9 ahl. långt 8 ahl. bredt innom knutar, duglige wäggiar och nytt tällningztak 
etz. 
 Stålpherberget eller sädes- och miöhlbod söder på gården 8 ahl. långt 7 ahl. bredt innom 
knutar, är dugligit, enär taket på östre sijdan belägges med tällningar som pröfwes kåsta 
     – : 21: 8  
 Redskapshuus blijr söder på gården uti nårra wedlijdret. Portlijdret blifwer af uthskåttet af 
begynte stall emoth wästra stufwan. 
 Hemblige huset odugeligit, ett upbygges för  – : 12: –   
 Badstugan, som förfallen är, göres ånyo med   6:  – : –   
 Stallen 6 ahl. lång 5 ahl. bredh, af tree hästrum och hörum, är dugelig enär dyngstahn 
fodras med bräder för    – :  6: –  
 Foderboden där brede wid är duglig och färdig. 
 Fähuset opsatt ånyo, 12 ahl. långt 11 ahl. bredt innom knutar à 7 båsrum å hwardera 
sijdan, felas näfwer å taket till fulbordandet    1: 26: 16  
 Dyngstahn fodras    – : 12: –  
 Foderbod bör wara till fähuset, som opsättes för   2:  – : –  
 Swijnhuset opbygges för och medh    1:  – : –  
[fol. 70r]  
 Kornladan 12 ahl. långt 10 ahl. bredh innom knutar, elacka wäggiar, och på östre och 
nårra sijdan nedsunken, fins inthet kunna göras duglig, med mindre den nederhafwes och med 
nytt förbättras, för och medh     7:  – : –  
 Åkeren 26 mähl. i full häfd och bruk och 1/2 mäling i lin och lägde, som opbrukas för 
     – : 16: –  
 Humblegården 300 stöör wäl häfdat. 
 80 famn:r duglig haga och 140 dito 1/2 dugelig à 1/2 ör    3: 24: –  
 260 dito aldeles odugelig, uphagas à 1 öre famnen   8:   4: –  
 I södra lägden wid gården odugl. lada som opbygges med   1: – : –  
 I Blekmyran twå oduglige lador à 24 öre    1: 16: –  
 Flakamyrans lada odugelig    – : 24: –  
   [Summa]   65:   2: –  
 
 Dömmes effter yttersta förmågo fordersampt at ersättiat, och hemmannetz skatträttigheet, 
Kongl. Maij:tz och cronans till säkerheet, inprotocolleres förste gången.  
 
13. Söre, Lorens Wansher à 4 tunland crone, uptaget på frijheet af nu warande åbo Päder 
Zachrieson a:o 1679, 1680 och 1681, är dragone qwarteer. Löfftesmän Peder Hällieson i 
Backe och Påhl Peerson i Kallstad. 
 Hwardagzstufwan 9 ½ aln lång och dito bred innom knutar, är behållit innanrede. Twenne 
röökgångar i skårssteen medh iernmurstångh, och ingen stålpe i spiselln, som köpes för 10 
öre. Ett spield à 24 öre, skårssteen leer- och kalkslåes ofwan taket för och medh 1: 16 
      2: 16: –  
 Cammaren frammanför stufwan 3 ahl. lång 9 ½ aln bred medh innanrede behållit, och 
spiselln med een röökgång och till taket opmuradt, som bör göras högre och kalkslåes.  
 Item spieldh för och medh 1: 8: – . Där under een källare grafwit, omuradt, med godh 
båtn och luka på      1:   8: –  
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 Förstugan 3 ahl. lång med dugeligit gålff, och dör utan låås, som köpes för 12 öre. Taket å 
förstugan felas näfwer och takwedh, som är sedermera förfärdigat. 
 Ett låfft 7 ahl. långt 7 ½ aln bredt med een underbod och twenne öfwer och portlijder 
under, warandes bäggie öfwerrummen 14 ahl. lång med svala utanföre, dugelige wäggiar. 
Twenne syllor fördärfwade å nårra sijdan af mullen och nedsunkne, som bör upwägas och 
bewaras, och intygas wara sedermeera giordt. Behållne låås å dörarne och taket med ny 
näfwer och ny takwed belagdt och färdigt giordt. 
 Intet redskapshuus och ett opsättias för    2:  – : –  
 Hemblige huset icke eller     1:  – : –  
[fol. 70v]  
 Een badstugu opbygges ånyo    6:  – : –  
 Stallen 7 ahl. långt och dito bredt innom knutar à 3 hästrum och hörum, tillijka med een 
foderbod under samma tak och knythning, dugelig in alles. 
 Swijnhuset felas     1:  – : –  
 Fähuset å nyo opsatt à 10 ahl. långt i quadrat, med dess tilhörigheeter alt färdigt, och 
dyngstahn fodras medh    – : 10: 16  
 Foderbod till fähuset opsättes    2:  – : –  
 Kornladan 13 ½ aln långh 11 ahl. bredh med loa och tw[å] gålff, dugelige wäggiar, dör 
och låås, taket bör repareras medh näfwer och takwedh för   3:  – : –  
 Åkeren är till 25 mähl. i fult bruk men illa giödd. 4 ½ mäling i lin och lägde, som bringas 
i sitt bruk och häfd à 1 dahl. mählingen    4: 16: –  
 Humblegården af nyo till 40 stöör anlagd, och betyges lägenheet wara den widare 
uthwidga, som åboen åligger anläggia till 200 stöör, som pröfwes kunna skee à 3 dahl. s.m:t, 
facit     4: 25: –  
 220 famnar dugelig haga.  
 130 dito för half dugelig, som giöres à 1/2 öre   2:   1: –  
 Ängiars uthwidgande till slått fins intet. 
 Gamalt qwarnställe i Hökbäcks bäcken ruinerat. 
 Ängiesladurne betyges wara duglige.  ________ 
   [Summa] 32: 12: 16 
 
 Dömmes medh cautionisternes tilhielp fordersampt byggia och ersättia fehlachtigheeten.  
 
14. Cronhemmannet Skicke 2 tunland, som Erich Olufson åbodt ifrå 1681 inclusive och bru-
kar, är dragoneqwarteer. 
 Hwardagzstufwan 10 ahlnar i quadrat innom knutar, är med färdigt innanrede, spisell och 
bakugn färdig, och behöfwes iernmurstång, stålpe och ett spield, och twå tillior i gålffwet 
[för] 1: 12: – , skårssteen lagas med chrona och kalkslåes för 1 dahl., taket belägges med bark, 
näfwer och taakwedh för 4: 16, facit 6: 28: – , och effter besichtning 1695 bygdt och reparerat 
för 5: 26: – , rester altså     1:  1: 8  
 Östre eller gäststufwan mitt emoth hwardagzstufwan 8 ahl. lång 10 ahl. bred innom 
knutar, spiselln och bakugn med iernmurstång och ståndaren, och ett spield dito, och innan-
redet æstimerat för 6: 8: – , och effter 1695 åhrs syhn reparerat för 4: 26: – , rester altså (hwar 
under cammartaket som då war färdigt) förstås   1: 14: –  
 Härberget eller wisterhuset 4 ahl. i quadrat är dugligit och färdigt, enär låås skaffas å 
dören för    – : 12: –  
[fol. 71r]  
 Ett härberge à 4 ahl. i quadrat till miöhlbod, är med dugelige wäggiar, taket skulle lagas 
effter 1693 åhrs med 16 öre, och kan intet göras godt meera än debitum warit. 
 Redskapshuus blijr förrige smidian, som är färdig.  
 Hemblige huset dugeligit. 
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 På jordeparten i Handog, ett färdigt låfft à 2 under- och twenne öfwerrum 9 ahl. långt 7 
ahl. bredt. 
 Badstugan 6 ahl. lång 5 ½ aln bred innom knutar, 2:ne lafwar och ugn och dör, taket lagas 
medh    – : 10:  –  
 Ett stall 6 ahl. långt och dito bredt à 3 hästrum och höskulla öfwer, och portlijder der 
iempte, twå ståckar i wäggen sampt täckian och takweden fördärfwadt. 1695 reparerat för 8 
öre och sedermeera med tällningztak och in alles förfärdigat. 
 Fähuset 10 ahl. i quadrat à 7 båhsrum å hwar sijdha, duglig in alles. 
 Dugelig foderbod öfwer källaren. 
 Swijnhuus opsättes för     1:  – : –  
 Kornladan 9 ahl. långh 9 ½ aln bredh innom knuthar, twå gålff och loa, duglige wäggiar 
och nytt tälningztaak. 
 Åkeren till 21 mähl. öppen men illa giödd. 5 ½ mähling i fastan lägde, som bringas i bruk 
och full häfd in alles à 1 dahl. s.m:t och 1695 optagit 1 ½ mähl   4:  – : –  
 Humblegård till 60 stöör, och ingen lägenheet widare at uthwidga på dugelig platz. 
 300 famnar dugelig gärdzlegård.  
 110 halff gård à 1/2 öre     1: 23:  6  
 140 famnar odugelig à 1 öre     4: 12: –  
 Qwarnställe fins i lag med grannarne.  
 Ängies lador duglige.   ________ 
   [Summa] 14: 17: 14  
 
 Ofwanstående felachtigheet dömmes 1697 at fulgiöras.  
 
15. Häggenås sochn. Österåsen, Nillss Pederson 2 tunlandh crone, åboes af Bengt Olufson, är 
dragone qwartehr. 
 Hwardagzstufwan 9 ahl. lång 8 ahl. bredh innom knutar, med dugeligit innanrede, syllar-
ne fördärfwade, och wäggiarne til twå hwarff sammaledes, gålfwet 1/3 förloradt, spiselln och 
bakugnen färdig med murstång och twenne spieldh, och iernstålpen felas, skårssteen ofwan 
taket ofärdig. Taket halfft fördärfwadt, kan icke conserveras, uthan måtte nedertagas och 
göras färdig med gambla timbret och innanredet för 15:  – : –  
 Gäststufwan af nytt upsatt 1693, 9 ahl. lång 8 ahl. bredh [fol. 71v] innom knutar, med een 
framcammare à 3 ahl. långh, innanrede giordt färdigt, spiselln och bakugnen färdigh, enär 
stålpen och iernmurstång köpes och dijth sättes med och för 1 dahl. Till taket och gålfwet är 
1693 wärderadt för 6: 12: – och 1695 affördt wara reparerat för 4 dahl. s.m:t, rester altså 2: 
12: – , facit     3: 12: –  
 Låfftet 8 ½ aln långt 6 ahl. bredt innom knutar, med een underbod och twenne 
öfwerbodar till wisterhuus medh swala utanföre, färdige och behållne dörar och låås. Östre 
knuten sunken i jorden och taket gamalt och dråppigt, som repareres medh   3:  – : –  
 Ett stålpherberge 6 ahl. långt 4 ½ aln bredt innom knutar, duglige wäggiar, taket repareres 
för      1:  – : –  
 Redskapshuus färdigt. 
 Dugeligit hembligit huus. 
 Badstugan 7 ahl. lång 5 ahl. bredh innom knutar medh ugn och twå lafwar, dugl wäggiar, 
taket lagas    – : 16:  –  
 Stallet 6 ahl. i quadrat à 3 hästrum, hörum och höskulla ofwanpå, måste upwägas medh
      1: 16: –  
 Fähuset 12 ¾ ahl. långt 11 ahl. bredt aldeles odugeligit, och ett opbygges å nyo för och 
med    12:  – : –  
 Swijnhus fins intet     1:  – : –  
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 Kornladan 11 ahl. långh 10 ½ aln bredh innom knuthar, med loa och ett gålff, behållne 
wäggiar, men taket repareras med näfwer och takwedh för   4: 16: –  
 Dugelig foderbodh à 4 ahl. i quadrat. 
 Åkeren 24 mählingar wälbrukadt, men medellmåttig giödd, och ingen weeth något foder 
wara af bohle fördt, uthan consumerat wijdh gården.  
 Humblegård 200 stänger wäl häfdat, och fins lägenheet den widare uthwidga.  
 81 famnar dugelig gärdzlegårdh.  
 100 famnar halfhaga och odugeligh. 1695 färdig giordt. 
 Å fäbowallen opsättes een lada för    1:  – : –  
 En lada i Grimmelgård med grannarne à 1/2 lass, som böhr lagas, och i proportion löper
     – :   6: –  
 Qwarnställe 1/6 [dehl] i Åqwarnan och 1/4 i Bäckqwarnan. ________ 
   [Summa]  43:   2: –  
 
 Bengt Olufson hafwer hemmannet opdragit till Jöns Carlson, och förlijkt honom deth 
antaga och bebyggia, det han nu och tilstår och låfwar præstera.  
 Dömmes fordersampt och 1697 deth mästa fulgiöra, som han och flijtig är och intet 
medellöös. [fol. 72r]  
 
16. Österåsen, Anders Jonsons hemman à 2/3 tunland skatte och 1 ⅓ tunland crone, uptagit 
på 1679 åhrs friheet af änkian hustru Karin, och det brukadt i 4 åhr, huilket corporalen Gissle 
Hemmingson Hiälte till bruks hafft uti tijo åhrs tijdh, och hustru Karin dhet 1695 med sina 
sönner antagit, och corporalen låfwadt hielpa till byggnaden. Sahl. Anders Månson i Prijs-
gården warit löfftesman och egdt skatträttigheeten af Prijsgården, som oförsåldt är.  
 Hwardagzstufwan 9 ahl. långh 10 ¼ ahl. bredh innom knutar, dugeligit innanrede, 
spiselln och bakugnen opmuradt med twå röökgångar, och felas iernstålpen i spijselln à 16 öre 
och spiellen i röökgången à 24 öre. Gålfwet tälgies och inlägges för 2 dahl. s.m:t. Skårssteen 
ofwan taket opmuras högre och kalkslåes för 1: 16: – . Taket repareres medh 1: 16 öre, facit 
      7: 16: –  
 Afbalkade camaren i förstugan 5 ¼ ahl. långh och 3 ¼ ahl. bredh, duglige wäggiar, 
gålfwet lagas till med 9 öre, dören uthan gångiern, som köpes för 5 öre. Förstugans gålff repa-
reras med 9 öre. Taket öfwer cammaren och förstufwan förbättras medh 1: 16: – , facit 
      2:  – : –  
 Östra stufwan aldeles odugelig, och een lijten opsätties med den förras tilhielp för 
    16:  – : –  
 Låfftet af ett under- och twenne öfwerrum 8 ½ aln långt 5 ¼ aln bredt innom knutar, 
medh dugelige wäggiar, dörar och låås, den wästsödra knuten sunken och bör opwägas à 16 
öre, och taket repareres med 1 d:r    1: 16: –  
 Stålpherberget 5 ½ aln långt 6 ahl. bredt innom knuthar, duglige wäggiar, dörar och låås. 
Taket lagas för    – : 16: –  
 Redskapshuset fins.  
 Hembl. huset opsättes medh och för   – : 24: –  
 Badstugu bygges ånyo för     6:  – : –  
 Stallen 6 ahl. långh 5 ahl. bredh med twå hästrum, hörum och höskulla öfwer och port-
lijder under. Nederste hwarfwet och taket botas med   1: 16: –  
 Fähuset 11 ahl. långt 9 ½ aln bredt med 7 båsrum å hwardera sijdan. Underbyggnadens 
och taketz reparation 1693, æstimerat för 2 dahl. och 1695 förbättradt för 1: 16: –, resten ut-
föres    – : 16: –  
 Foderboden 6 ahl. lång och bredh, där under källaren är à 4 ½ ahl. långh 4 ahl. bredh 
muradt, och bodhan upsättas för     2:  – : –  
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 Swijnhuset blifwer och är gamble stallen. [fol. 72v]  
 Kornladan 13 ahl. lång 9 ½ aln bredh innom knutar, twenne gålff och loa, duglige 
wäggiar, taket göres med 3: – : –  och dörajernen för 6 öre   3: 6: –  
 Åkeren till 23 mähl. wäl kiörd, men skrind och mager, som bothas à 4 öre, 2: 28: –, och 
ligger i fastan lägde till een mähling, som bringas i bruk à 1 d:r, facit   3: 28: –  
 Humblegården à 200 stöör wäl häfdad. 
 270 famnar dugelig gärdzlegård. 
 115 dito oduglig à 1 öre, hwar af 60 famnar 1695 ophagat, rester   1: 23: –  
 1/6 i qwarnställe med grannarne i Öhråhn, och 1/4 uthi Bäckqwarnen. 
 Ängiesladorne betygas wara duglige och gille. 
 Ängiesrödning behöfwes intet.  ________ 
   [Summa]  47:   8: –  
 
 Dömmes fordersampt efter högsta förmågo at ersättia 1697 som nödigast är.  
 
17. Österåsen, Anders Olufson 2 ½ tunl. crone, som deth på 1679, 1680 och 1681 åhrs friheet 
optagit, och Oluff Erson i Kougstad och Henrich Nillson i Österåsen caverat och nu brukas af 
Erich Hemmingson Qwick, och är dragoune qwarteer. 
 Hwardagzstufwan 9 ahl. lång 10 ½ ahl. bred innom knutar. Dugeligit och behållit innan-
rede, spiselln och bakugn i stufwan, hwar å felas iernstålpen och ett spield, wäggiarne till 
halfften duglige, och syllorne aldeles fördärfwade, och gålfwet 1/3 odugeligit, och förstugu-
cammaren i samma knythning, kan intet göras laghgill med mindre den nederrijfwes, och 
æstimeres kunna med det gambla och innanredet göras dugelig och färdig för   16: – : –  
 Westre stufwan 11 ¾ ahl. långh 11 ahl. bred innom knutar och warit under byggiande, 
och ett bord fins. Säthe och bänkiar för 20 öre, och 3 st. fönster för 1: 16: – , facit  2:  4: – 
 1695 skaffat fönster för 30 öre, rester 1: 6: – . Tree stycken gålftillior 1695 inlagde för 17 
öre. Spiselln och bakugn upmuradt, behöfwes iernmurstång för 16 öre. 2 spield för 1: 16: – , 
iernstålpen dito för 16 öre. Skårssteen ofwan taket opmures högre och kalkslåes för 1: 16: – , 
facit     5:   6: –  
 Cammaren brede wijd utan gålff, som 1695 är botat. Taket å stufwan och cammaren med 
granbark pålagdt och 1695 med tällningar belagdt och färdigt. 
 Stålpherberge eller wisterhuset 6 ahl. långt 5 ½ aln bredt. [fol. 73r] Duglige wäggiar. 
Underbyggningen fördärfwat, som botas med 1 dahl. Å dören skaffes låås för 12 öre, och 
taket botas medh 8 öre     1: 20: –  
 Miöhlbodan 5 ahl. i quadrat, dugelig och färdig. 
 Till redskapshuus brukas stegerhuset, som dugeligit är. 
 Dugeligit hemligit huus. 
 Ny badstuga opsättes för och medh    6:  – : –  
 Stallen 10 ahl. lång 7 ahl. bredh med twå häst- och hörum och foderbod iempte, wäggiar-
ne duglige, dåch något lutande, som opwäges och hörnsteen undersätties med 8 öre. Döraiern 
skaffas för 6 öre. Taket repareras med 1: 9: – . Dyngstann fodras med 6 öre. Summa  
      1: 29: –  
 Fähuset 13 ahl. långt 12 ahl. bredt à 7 båsar, helt dugel. enär dyngstahn fodras medh 
     – : 12: –  
 Källaren fins medh dugelig muhr och båtn 6 ahl. långh 4 ½ aln bredh med foderbod 
öfwer som förbättras till nederste hwarfwet medh  – :   8: –  
 Swijnhuustaket lagas medh    – :   8: –  
 Kornladan 10 ahl. långh 9 ahl. bred innom knutar med een loa och twå gålff, är odugelig, 
och en ny opsätties, som 1695 är giordt och affördt för 12 dahl., och då skulle på taket felas 
för 3 dahl., som sedhan fullgiordt är. 
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 Åkeren 19 ½ mähling öpen iord, men mager à 4 öre, warandes een halff mäling i fastan 
lägde, som 1695 war i bruk bracht    1:   4: –  
 Humblegården 300 stöör wähl häfdat. 
 500 famnar dugelig haga. 
 72 dito odugelig à 1 öre, och där af 1695 uphagadt 18 famnar, facit   1: 22: –  
 I Brunsmyran oduglig lada, opsättes för    1:  – : –  
 Ladan i Näslägden repareres medh   – : 12: –  
 Bowallsladan dito    – :   6: –  
 Ängiarne intet skogwuxne. 
 1/3 qwarnställe med grannarne i Öhråen.  ________  
   [Summa]  35: 31: –  
 
Framledne Anders Olufsons änkia, Jöns Anderson och cautionisten Oluff Erson, som deth och 
brukadt, åliggia [å] hemmannet fordersampt fulgöra feelachtigheeten, och där dee intet 
komma öfwereens där om, kunna de lagligen hwar annan där om sökia.  
 
18. Hemming Larson upböd andre gången Henrich Nillsons [fol. 73v] halfwa hemman i Öster-
åsen och Häggenås sochn à twå tunlandh för 45 dahl. s.m:t utan klander.  
 
19. Anders Erichson upbiuder tredie gången sahl. Swän Andersons änkias Kerstin Engel-
brechtzdåtters odalshemman i Wästeråsen, Ringsta ben:t, à 2 ½ tunland uthan klander. 
 
20. Erich Påhlson upböd andre gången broderens Oluf Påhlsons med dess hustrus lösa och 
fasta ägendom i Bringåsen och Kyrkås sochn, som till sytningz löön honom tillsagdt är, och 
uthan klander skedde.  
 
21. Pär Månson i Brynie läth upbiuda förste gången sitt giorde testamentum reciprocum med 
sin hustru Lucia Pärsdåtter, at hwilken den andra öfwerläfwer skall få behålla oklandrat som i 
boet finnes, både löst och fast, och sedan effter deras afgång, gånge deth som effterlembnas, 
arfwingarne till skiptes.  
 
22. Päder Erichson lät upbiuda förste gången sahl. Hindrich Nillssons halfwa hemman i 
Österåsen, som hans barn tillfallit är, och deras förmyndare det på deras wegnar försåldt för 
45 dahl. s.m:t, af 2 tunland, warandes köparen där till obördig, och förbehålles lösn Kongl. 
Maij.tt och chronan.  
 
23. Oluff Olufsons hemman i Kallstad och Lijtz sochn af 2 tunland crone, hwilket caution-
isten Arfwed Erson i Huusåhs brukar, och är förare boställe under h. capiten Magnus Ulfspar-
res compagnie. 
 Östre eller hwardagzstufwan 9 ½ aln lång 9 ¾ ahl. bredh innom knutar, duglige wäggiar 
och tak och färdigt innanrede, spisell och bakugn i stufwan, hwar till felas iernmurstång för 
16 öre. Iernstålpen i spiselln för 16 öre. Twenne spield à 24 öre. Skårssteen kalkslåes för 1 
dahl. Facit     3: 16: –  
 Wästre eller gäststugan 8 ahl. lång 9 ¼ aln bred innom knutar, färdige wäggiar och godt 
taak, och een framcammare 5 ahl. långh 9 ¼ aln bredh, där under källaren är à 3 ½ aln långh 3 
ahl. bred, warandes den medh god muhr och båttn. På sielfwa innanredet och cammarens 
reparation felat 1693 10: 5: 8, men 1695 allenast 1: 16: – [fol. 74r] och nu betyges intet återstå 
meer än skårssteens kalkslående för    1:  – : –    
 Förstufwan medh afbalkade cammaren med dugeligit gålff och behöfwes reparation å 
cammaren för 16 öre, som 1695 är giordt. 



 114  

 

 Låfftet 8 ahl. långt 4 ¼ aln bredt innom knutar, bestående af twenne rum öfwer och ett 
under till sädes- och miöhlbodh, är medh duglige wäggiar. Ett lås å södre öfwerdören är köpt 
för 12 öre. 
 Stålpherberget 5 ahl. långt och dito bredt medh iäll ofwan på, duglige wäggiar och taak, 
dåch nedsijgit till tree knuthar, som 1695 fins wara botat. 
 Redskapshuus blifwer wedlijdret som stort nog är, och där till portlijder blifwer emellan 
kornladan och foderbodan, som rätta ingången är, hwar öfwer giöres taak, sedan stålpar och 
port för     2:  – : –  
 Dugeligit heembligit huus.  
 Badstugan 5 ½ aln lång 6 ahl. bredh, hwar uti göres ny ugn och något förbättrande på 
taket för     1:  – : –  
 Stallen 6 ahl. i quadrat med tree hästrum och hörum, med dugelig foderbod där hoos, 
dyngstahn fodras med    – :   6: –  
 Fähuset 10 ahl. långt 11 ahl. bredt innom knutar à siu båsrum å hwar sijda, behållne wäg-
giar, men tällningztaket behöfwer repareras för    1:  – : –  
 Swijnhuset repareras med twå ståckar under för  – :   4:  –  
 Kornladan 9 ahl. i quadrat med een loa och ett gålff, warandes på stålpar satt, hwars 
underbyggning är förruttnadt, och odugeligit taak, och dy måtte nedertagas och göras färdig 
för och medh     6:  – : –  
 Halmbod fins där hoos duglig, enär förruttnade taket lagas medh   2:  – : –  
 Åkeren till 21 mähl i sitt fulla bruk, men något skrin och mager, à 4 öre. 2: 20: – , lig-
giandes i fastan lägde 6 mälingar, som böre bringas i fult bruk och rätt häfd à 1 dahl. Hwar af 
1 mäling 1695 opgiordt är, som afdrages, summarum   7: 20: –  
 Humblegård betyges för gamallt aldrig warit, och på åthskillige ställen är i framfarne 
åhren försökt, men eij tagit lag. 
 420 famnar dugelig haga. 160 dito halfhaga à 1/2 öre, hwar af 1695 ophagat funnit  
51 famn:r, och rester dy 109 famnar à 1/2 öre    1: 22: 12 
 10 famnar odugelig haga à 1 öre   – : 10: –  
[fol. 74v]  
 Jäckranladan nedsigen och odugeligit taak   – : 16: –  
 Ladutaket i Herrlägden repareras medh   – :   6: –  
 Skärlokzladan opbrunnen och måste een ny opsättias, som är skiedt.  
 Ladutaket i Kringlan botas och lagas   – : 12: –  
 Ladan i Watnsundet är dugelig giord.  
 Slåtten der sammastädes skogwuxin, som afrödies med  – : 21:  8  
 Nyloks slåtten är afrödd. I Gråflan dito. Nyladuslåtten är afrödd.  
 Intet qwarnställe, dåch berättas ett warit uti Kallstadbäcken för gammallt, men medelst 
elack och ostadig grund utskurit, och sedan intet uprättadt. ________ 
   [Summa]  28:  5: – 
 
Dömmes utan drögzmåhl fulgiörat, att officerarens boställe kan färdigt honom i händer 
lefwereras.  
 
24. Effter ordre förhördes, om eller hwad inventarium fins till Lijtz prästegård, och öfwer-
sågz alla gambla kyrkioböcker, men intet inventarium fans där uti, uthan allenast räkenskaper 
för kyrkians inkomst och utgifft. Sedan upwijste kyrkioherden wyrdig h. Elias Oldbergh ett 
uprättadt inventarium af lensman Påfwell Iwarson och siu stycken nämdemän d. 22 september 
a:o 1618 till Lijtz prästegård. Nembl. mobile. 
 Ähr icke meera än een wintringz soo med 3 grijsar och een gamell tafla med grå målning 
på, som och uti senaste feijgde blef sönderrijfwen och nu kan wara god för 4 skilling. 
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 Wäl blefwo ther twå koor och een liten oxe icke wäl twå åhr gamall, föruthan detta här 
förskrefne nuwarande sochnepräst lefwererte, men nu uti senaste feijgdhe tagne in i Frössö 
skantz af Sweriges rijkes krijgzfolk med mycket annat både smått och stoort af sochne-
prästens qwegh och där slachtade, och således förkom förskrefne twå koor och oxe. Påfwell 
Iwarson i Bye, lensman i Lijth (L.s.), Nills Anderson i Hylle (L.s.), Jörgen Pederson ib:m 
(L.s.), Erich Olufson Söfre (L.s.), Peder Hemmingson [i] Ringsta (L.s.), Kiehl Hemmingson 
[i] Korstad (L.s.), Oluf Olufson i Fiähle (L.s.), Ifwar Erichson [i] Smidstad (L.s.). Hwilket för 
nämden uplästes, medh tilfrågan om dee af sine förfäder hördt något annat inventarium warit 
och dee samptlige där till nekadt. 
 
 
 
 
Syneprotokoll 2 maj 1696  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 489r – 492r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:17a, fol. 92r – 94v, ÖLA. 
 
Anno 1696 den 2 maj, trädde ordinarie nämden tilsammans, och afdömde håldne husesyhn på 
maiors bostället i wästre Söre by och Lijts sochn, som bestådt af 3:ne hemman och rökar, och 
twenne förmedlade och uti ett rökemantahl hoopslagne, och det tredie köpt och underlagdt, 
iemwäll och giorde förslag, hwad een byggning aff een sahl, twå camrar, köök och förstuga in 
alles kunna där kåsta, som skedde på effterföliande rätt.   Nembl.  
 Först befinnes ingen ny byggnadt af h. maioren sedan förra husesynen 1693 höltz, wara 
giordt, och allenast gambla stalltaket reparerat med näfwer och takwedh som æstimeres för 24 
öre s.m:t och för gålfwet i hörummet, blifwer skyldigh 12 öre. Nårra källarbodan är [fol. 489v] 
medh näfwer täckt, men 1/4 af taakweden felas, och källareswalan intet medh näfwer belagdt, 
som beräcknas för 16 öre s.m:t, dy giöres godt 1: 26 :16. 
 Nya stallen är sedan 1693 förfärdigat, som synen innehåller, och pröfwes kunna skee 
medh 6: 17: 8 p:g:r s.m:t och kommer altså stallen at kåsta 18 dahl. s.m:t. 
 Ellofwa st. fönsterrutor sedan 1693 söndergångne à 1 öre. 
 Badstugan är 1686 och 1693 funnen in alles färdig, men nu så fördärfwadt, at hon icke 
kan göres duglig, medh mindre den nederrijfwes, och med nytt timber, näfwer och takwedh 
förbättras, som pröfwes intet kunna skee under 4 dahl. s.m:t. 
 Så wida nya fähuset inthet kan hysa boställetz små boskap och fåhr och gietter, så kan 
gamble fähuset af underlagde hemman afknythas, transporteras och opsättias till fårehuus med 
dess näfwer till hielp för 3 dahl. s.m:t, hwar med h. maioren graveras, emedan som han dhet 
icke wid macht hållit. 
 Till bostället behöfwes twenne kornladur, som stå öster i gården, den eena kan göras dug-
ligh efter 1693 åhrs syn för och med 4 dahl. s.m:t, som inthet skiedt och efterkommit är, hwar 
wijdh nämden förblifwer. 
 Den andra kornladan är färdig funnen a:o 1686 wid tilträdet, och sedan äre raffterne och 
täckiorne förruttnade och taket dråppachtigt, som pröfwes kunna kåsta, som h. maioren ålig-
ger at bota, medh 2: 16: – s.m:t.  
 Öfwer hwalfde källaren, som hört underlagde hemman till, fans wijdh köpet och tilträdet 
dess bodh odugelig, [fol. 490r] som kan tillijka medh swahlan opsättias och giöras färdigh 
medh och för 4 dahl. s.m:t. 
 Kornladan wäster uth, pröfwes duglig till foderbodh. 
 H. maioren bör af egna medell synemännens opförde 100 famnar odugelig gärdzlegård 
ophaga och färdig göra à 1 öre, facit 3: 4: – . 
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 H. maiorens fullmächtig h. leutnanten Everdt Pell förehöltz, at h. generallieutnanten och 
gouverneuren baron högwelb:ne h. Otto Vellingk rezonerat, det h. maiorens opsatte stufwa 
och cammar skulle considereras efter Kongl. Maij:tz 1681 åhrs husesyns ordning, och icke 
efter giordt wärdie af nämden a:o 1693? Resp. att han förmodar h. maioren blifwa maintinerat 
wid synedomen 1693, och i underdånigheet underkastar det höga öfwerheetens nådigste om-
döme, emedan som een regementzofficerare icke kan wara benögd med en bondestufwa, som 
husesyns ordningen honom befaller at giöra, med flera skiähl som kunna insinueras. Nämden 
uhrsechtade sig, inthet kunna göra någon ändring uti dhet, dee een gång dömdt hafwa, och där 
deth icke skulle bijfallas, skyldigast till annor nämd ifrå sig skiuta och lembna.  
 
Liquidations räkning med h. maioren velb. Carl Gustaf de Charlie angåend maior boställe i 
wästre Söre by uti Lijtt sochn. 
 
      Debet       Credit  
1693, 1694, 1695 och 1696  Effter 1693 åhrs synedom  
 åhrs åhrl. byggnad   öfwerbygdt  18: 21: – 
 à 8 ⅓ d:r s.m:t 33: 10: 16   ________ 
 Transport   33: 10: 16                   Transp.   18: 21: –  
[fol. 490v]  
      Debet       Credit  
 Transporterat 33:10:16 Transporterat                      18: 21: –  
   Nya stallen giordt sedan färdig  
   för   6: 17: 8  
   Requireres af nyo som intet till  
   förenne warit, nembl. en bod  
   öfwer hwalfde källaren för 4 d:r  
   s.m:t och till ett redskapshuus 2  
   d:r s.m:t som h. maioren opsättia 
   låter medh   6:  – : –  
   [Summa]  31:   6:  8  
   Pro saldo blifwer h. maioren skyl- 
   dig (förutan deth han efter under- 
   skrefne specification af egne 
   medell, så efter 1693 åhrs ballance 
  _________ som detta åhrs, böhr ersättia)   2:   4:   8  
 [Summa]  33: 10: 16  33: 10: 16  
 
1693 åhrs ballance  
 Pårtlåfftet repareras med     7:   5:  8  
 Gamla stalgålfwet i hörummet   – : 12: –  
 På nårra källareboden felas    – : 16: –  
 Östra kornladan bör repareras med    4:  – : –  
 Ett bord utur kiöket för    – : 24: –   
 Förkomne pertzedlar och innanrede i lilla  
 gamble byggningen     2: 30: –  
 Östre gamble stufwan repareras för   – : 16: – 
 Till ett swinhuus som wid tilträdet war ferdigt   2:  – : –_  
    18:   7:  8  
1696 åhrs  
 Badstugan göres färdig medh    4:  – : –  
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 Underlagde hemmans fähuus dito    3:  – : –  
 11 st. fönsterrutor sundrige       – : 11: –  
 Gamla boställetz östra kornlada sammaledes   2: 16: –  
 Höladan i Biörnängiet repareras med         – : 16: – 
 100 famnar gärdzlegård      3:   4: –  
    13: 15: – 
   Summa 31: 22: 8  
[fol. 491r]  
 Dato confererades med herr maiorens fullmechtige och dess compagnietz leutnant ädell 
och manhafftig Everdt Pell hurudant förslag h. maioren mon hafwa giordt till een nöijachtig 
och tienlig byggning här å orten på dess boställe, och h. leutnanten utläts sigh, h. maioren 
ingen större desiderera, än en af en liten sahl, twå framcamrar och kiöke i förstufwan, in alles 
25 ahl:r lång och 14 ahl. bredh. Kunnandes altså i h. maiorens opsatte stufwa a:o 1690, 
fremmande beqwembligen inlogeras, och enär låfftsbyggningen och andre specificerade huus 
blifwa reparerade till laghgilla, är bostället försedt med nödhtorfftige huus å denne landzorten, 
hwilket togz i underdånigst betenckiande, och befans wara enigt med Hans Kongl. Maij:ts 
allernådigste breeff till herr generalmaioren och landzhöffdingen welb. Carl Gustaf Frölich af 
den 17 feb. innewarande åhr, och till aller underdånigst föllie där aff, giordes förslag, hwad till 
een sådan byggning nödwendigst kan requireras och betarfwas, och stadnade eenhälleligen 
widh effterfölliande upsatz och wärderingh.  
 Nembl.  
 En sahl 12 ahl. i quadrat innom knutar, 2 framcamrar 7 ahl. långa 6 ahl. breda. Förstugan 
6 ahl. lång, som afdelas och blif:r 4 ahl. bred och kiöket 6 ahl. långt och 8 ahl. bredt. Lång-
wäggen af 13 hwarf hög à 2 stycken på längden.  
 52 ståckar 12 ½ ahl. långa à 1/2 öre    10:   5: –  
 Tree twärwäggar 14 ahl. långa à 13 ståckar, 39 ståckar     8: 23: –  
 3 st. rösten à 5 långa ståckar [=] 15      2: 28: 12  
 Timringen emellan camrarne à 13 st. à 8 ahl.     1: 20: –  
[fol. 491v]  
 Timbringen emellan förstugan och kiöket 13 hwarf  à 7 ahl.     1: 13: 12  
 16 stycken bielkar à 14 ahl. à 1 öre      3: 16: –  
 9 åsar af twå längder à 12 ½ ahl.      3: 16: 12  
 12 gålfåsar i byggningen à 12 ahl. à 1/2 öre     4: 16: –  
 Till gålf i salen 28 st. klufna tillior à 12 ahl. à 1 öre   10: 16: –  
 Till camrarne 28 st. à 7 ahl. långa à 1 öre      6:   4: –  
 Till kiöket 18 st. à 6 ahl. långa      3: 12: –  
 Till förstufwan 10 st. à 6 ahl. långa      1: 28: –  
 Till tråssbåtn 5 ½ tålfft sågbräder    \      11 tålffter som komma  
 Till camar och kiök 5 ½ tålfft         /       med fordzlen at kåsta     8:   8: –  
 Trodh till taket 25 lass à 4 öre      3:   4: –  
 12 lass måsa till wäggiarne à 2 öre         – : 24: –  
 30 st. granbarkar öfwer tråsbåtnen à 1 ½ öre     1: 13: –  
 30 lass tårff där ofwanpå à 1 ½ öre      1: 13. –  
 60 granbarkar till taket à 1 ½ öre      2: 26: –  
 80 pund[?] näfwer dito à 2 öre      5: – : –  
 100 st. klufne och tälgde takwedzträ à 1 öre     3:   4: –  
 60 lass steen till sahls- och cammarspislar  
 med steen af gamble spislarne à 2 öre      3: 24: –  
 4 stycken spieldh à 1: 10 ⅔ öre      5: 10: 16  
 60 lass till kiöksspiselln à 2 öre      3: 24: –  
 Tree st. muhrstänger i sahlen och camrarne     1: 24: –  
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 2 st. stoora dito i kiöket och een stålpe      2: 24: –  
 12 tunnor kalck à 10 ⅔ öre och 60 lass leer à 1 öre     5: 28: –  
 Arbetzlöön för den stoora med leeratz dängiande,  
stehns bärande och skårssteens kalkslående   10:  – : –  
 Kiöksspiselln dito         8:  – : –  
 5 stycken dörar med jern och paneelning      9: 12: –  
 16 st. stora fönster à 1 dahl., ramor och panelning  
för hwardera paret 1 d:r och ett enkelt 20 öre   21: 20: –  
 3 st låås à 24 öre och 2 dito à 20 öre      3: 16: –  
[fol. 492r]  
 Uptimbringen pröfwes kunna skee i 9 arbetzdagar aff  
 12 st. karllar à 10 ⅔ öre s.m:t om dagen    36: – : –  
 Till gålfwetz inläggiande i alla rumen 12 dagzwerken à 10 ⅔ öre     4: – : –  
 Tråssbåtns bräder 11 tålffter, hyflas, hoopplöijes och  
oplägges à 16 öre s.m:t       5: 16: –  
 Att upbära bark och tårf till tråssbåtn 5 dagzwerken à 10 ⅔ öre     3: 10: 16  
 Upbära trod, bark och näfwer, och takweden hassla  
 och skantza, och alt opläggia 12 dagzwärken à 10 ⅔ öre     4:  – : –  
 Saalsbordet       2:  – : –  
 Cammarbordet       1:  – : –  
 Kiöksbordet       1:  – : –  
 Tree stycken sängiar à 2 dahl.      6:  – : –  
 Ett dusin stohlar à 10 ⅔ öre       4:  – : –  
 En kerillhilla i köket       1: 16: –  
 10 st. iernhandgräpor i dörarne à 6 öre      1: 28: –  
 4 par fönster och hörniern à 8 öre      1:  – : –  
 5 fönsterlukor à 20 öre       3:   4: –  
 Ett st. port med iern, hakar och klinka för  __3:  – : –_  
    250: 27: 20  
      Conto novo  
 Till boställets fulkombligheet Effter förgående rächningh  
 och een nödtårfftig byggningz fins h. maioren wara skyldig  
 upsättiande och förfärdigande förutan det han af egna medel  
 efter upsatt wärdering   bör upsättia och reparera som 
 behöfwes 250:27:20 specification utwijser     2:   4:  8  
   Requireres altså efter giorde  
   proiect wärdering till maiors  
   bostelletz fulkombligheet,  
   som i underdånigheet hoos  
  _________ Kongl. Maij:tt kan sökias  248: 23: 12  
  250: 27: 20  250: 27: 20 
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Ting 17, 18 och 19 november 1696  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E X I e:3183, fol. 877v – 902r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:17b, fol. 416r – 440r, ÖLA (svårt skadad, men bidrar ändå 
stundtals något). 
 
Anno 1696 d. 17, 18 och 19 novemb. hölltz laga ting med allmogen af Lijttz tingelag utj dess 
sochnestuf:a, närwarande chronones befallningzman wälb:de Lorentz Bachman och wahnlig 
häradz eedsworne nämbd, nembl.  
 Per Ersson i Skiör  Jöns Enarsson i Bye  
 Siuhl Persson i [Boda]  Erich Jonsson i Kougstadh  
 Erich Persson i Moo  Oloff Andersson i Kallstad  
 Arfwid Ersson i Bredwåg  Oloff Hälljesson i Kläppe 
 Per Ollsson i Backen  Lars Persson i Nyland 
 Olof Påhlsson i Klösta  
 
1. Lät nämbdemannen wälförståndig Oloff Persson utj Åsen för opassligheet sig excusera. 
 Hwar på, sedan allmen tingzfrijd war uthlyst, publicerades dee wid Brunflodh ting speci-
ficerade placater och breef, [fol. 878r] så och Kongl. Maij:tz placat om sollicitanter af åhr 1682.  
 
2. Efter föregången laga stembning kärade Jöran Ersson i Klöstad till furrijaren manhaftig 
Ifwar Ryss, angående ett stoo, som furrijaren hade förleden sommar af honom legdt ifrån Lijt 
till Hammerdahl med förord, att han och stoet skulle skaffa hijt tillbaka igen, men huru det 
kommit till, är stoet äntel. kommit uth med hälle om beenen, och af wreenska hästar för-
derfwat, sampt dödt blifwit, som Jöran Ersson, med åthskillige attester will bewijsa, påståen-
des fördenskuld, att furrijaren med 6 d:r s.m:t måtte honom det ärsättia.  
 Furrijaren kunde icke neeka, det han ju på sätt och wijs som förmält är, legdt stoet af 
Jöran Erson, hade och wid an-komsten till Hammardahl släpt det i beet utj en eng wähl 
förwarat, och som honom witterligit war, hade icke mehra än en häst warit [fol. 878v] ihoopa 
med det, förmenandes att det icke dher af blifwit dödt. Sedan hade det och tillförene warit 
brutit, hwar till Jöran icke nekade, men der utaf skall stoet ingen skada hafft. Furrijaren blef 
förehållit, att eftersom han har tagit stoet till leega, och med förord att skaffat igen, så hade 
det och honom ålegat det alt imedlertijd att wårda, så frampt han icke edel. kan ärhålla, det 
förmedelst hans handwärkan eller wårdz-löösheet det icke är förderfwat och dher på dödt 
blifwit? Eden wille wähl furrijaren præstera att medelst det han stoet rijdet, det icke är dödt 
blifwit, men icke wijdare. Mehra hade parterne icke att påminna och dy företogz saaken till 
dombs och resolverades. 
 Att eftersom furrijaren Ifwar Ryss tillstår, att han utaf Jöran Erson har legdt stoet, med 
hwilkor at skaffa det heem igen, och då hade stoet warit färdigt, så att hwarken under wägen 
eller [fol. 879r] wijd ankomsten till Hammardahl han för någon klagat, att det ofärdigdt har 
warit, warandes merbem:te stoo imedlertijd och medan det i hans wärio war förderfwat och 
omkommit, på hwad sätt kan man egentel. icke wetta. Fördenskull, som lån och det som legdt 
är bör fullt återanwändas, så pröfwar och häradzrätten skiähligdt, att i förmågo af det 8 cap. 
Kiöp.b. L.L. furrijaren Ryss bör för oftabem:te stoo till Jöran Erson betahla 5 d:r s.m:t och 1 
d:r s.m:tz expenser.  
 
3. Utj den här instämbde saaken emellan sahl. Per Månssons änkia i Brynie hustru Lucia 
Persdotter och dess sahl. mans arffwingar Jöns Månsson i Brynie och Per Ersson i Smedstad 
med deras interessenter, vice versa kärande och swarande, först angående något arf, som Jöns 
Månson skall efter Per Månsson tillgrijpit och hustru Lucia under testamentet will förswara. 
Och sedan om den [fol. 879v] arfzpart som Jöns Månsson och hans interessenter efter broderen 
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prætendera, är detta häradzrättens uthslag, gifwit på Lijtz ordinarie ting d. 17, 18, 19 novemb. 
1696. 
 Det beswärar sig hustru Lucia hurusom efter hennes mans död broderen Jöns Månsson 
skall af egendomen till sig tagit och försåldt 2 st. bockar till h:r probsten i Sunne, och dess 
utan en lijten oxe, lembnandes det till rätten, om sådant woro billigdt giordt. Hwar emoot Jöns 
Månsson med Per i Skiörs intygande bewiste att bockarne woro till sahlu destinerade, men 
oxen skulle drängen för sin löön hafwa, hwar till enkian eij heller kunde neeka, utan tillstod 
att hon för båckarne hade penningarne undfådt, iempnwähl och, att på drängens löön oxen 
woro henne god giord, och dy kunde rätten der till intet wijdare giöra. 
 Hwad den andra twisten widkommer, [fol. 880r] om det arff som Jöns Månsson och hans 
interessenter, efter sin broder, hustrus Lucias man, prætendera, aldenstund han barnlöös är 
genom döden afgången, så emädan hustru Lucia för sig upteer sin sahl. mans testamente, 
daterat d. 28 feb. innewarande åhr, af nämbdemannen wällförståndig Per Ersson i Siör och Per 
Wellamsson i Brynie som wittne underskrifwit, hwar uti Per Månsson och hustru Lucia den 
förordning giöra, att der Gud skulle behaga den ena af dem hädan fodra, för den andra, så 
skulle den igenlefde niuta alt oklandrat för den andras arfwingar i sin lijfstijd, men efter dess 
död gåå samptel. arfwingarne till deelningz, hwilket testamente ofwanbem:te wittnen hafwa 
intygat, det Per Månsson wijd sitt fulla förstånd och sunda förnuft giordt hafwer, fördenskull 
det och, som det löösören allena angår, i föllie af det 9 cap. Jordb. L.L. och 1 § i Kongl. 
Maij:ts [fol. 880v] stadga om testamenten blif:r gillat, så att hustru Lucia i sin lijfztijd må be-
sagde egendomb till sin nytta bruka, men efter hennes död gånge hennes och hennes mans 
arfwingar till skiftes effter lag. 
 
4. Efter förgången laga stämbning kärade hustru Lucia i Brynie till Per Wellamson der 
sammastädz angående någon slott i skougen och Åsen belägen, det chronohemman tillhörigt, 
hwilken hennes man altijd hade brukadt, men Per Wellamsson i åhr hade henne afhändt, 
påståendes att bem:te slott måtte åter till hemmanet läggias. Här på förklarade sig Per Wel-
lamsson att utaf en god willje, hade han några åhr efterlåtit sahl. Per Månsson att slåå några 
små slätter up i Åsen, men i åhr, när det blef så lijtet höö, hade han undt sin swäntiänare 
samma platzer, men aldrig skohla dee höra till hustru Lucias hemman, hwilket och Jöns 
Månsson [fol. 881r] i Brynie med Per Wellamsson besannade. Men enkian insisterade, att till 
hemmanet hon åbor, samma slottestycken lydde. Häradzrätten understod sig icke här öfwer 
denne gången at döma, för än till underdånigst föllie af Hans Kongl. Maij:tz nådigste för-
ordning af åhr 1688 h:r generalmaiorn och landzhöfdingen någon har förordnadt, som 
chronohemmanetz rätt bewakar, i medlertijd bör enkian blif:a widh engen, och det der i åhr 
bärgade höet till sig taga, doch att hon först betahlar bärgare löönen. Öfwer wåldzwärkan up-
skiutes till dess hufwudsaken blif:r sluten.  
 
5. Samma dag beswärade sig dragoun Jonas Gram öfwer swärfadren Per Jonsson i Stafz-
gård, huruledes han af swärfadren eij kan bekomma dess sahl. hustrus möderne, och ändoch 
swärfadren det hoos sig har inneståendes, will han doch sig icke så låta [fol. 881v] beqwämma 
emoot halfwa Jonas Grams dragoune löön och en koo, att taga Grams späda barn till sig att 
sytat, der lell swärfadren der till bättre tillfälle hade, än han som eensam och allena är. 
Häradzrätten giorde sin flijt att öfwertahla Per Jonsson att taga barnet till sig emoot ofwan-
stående hwilkor, men emädan der till han intet kunde förmås, altså blef afsagdt, att han nu 
genstan skulle skiffta sine barn från sig och både i löst och fast låta Per Jonsson, sin sahl. 
hustrus mödernes arff bekomma.  
 
6. Det beswärade sig ländzman wällförståndig Nills Carlsson öfwer den åwärkan och in-
trång som Höckbäckz byemän Nills Ersson, Anders Ollson och Swän Groop åhrl. med sin 
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boskap och hästar tillfoga Söre man på deras slotter andre sijdan älfwen, icke achtandes, att 
wijd tinget 1693 de blifwit derföre warnade, utan skohla dee förleden sommar för ländzman 
[fol. 882r] giordt skada till ett lass höö, för hwilket han påstod wedergiäldning. Swaranderne 
nekade aldeles till detta, berättade doch dher hoos, att om någon skada woro tijmadt, hade den 
skiedt förmedelst kärandens ilaka och nidfallne giärdzlegårdar. Ländzman swarade, att som 
wanligit warit, dee eij annan giärdzlegård hafwa än rijshaga, och om Hökbäckz man eij wände 
sina hästar och boskap först om wåhren till engiarne, gingo dee aldrig dijt. Här öfwer resol-
verades, att såsom wijd tinget 1693 öfwer desse byemäns åwärkan är blifwit klagadt, och de 
icke deste mindre ej låtit sig rätta, alltså sattes nu för dem 5 d:r s.m:tz wijte, om dee wijdare 
der med beträdes, doch åligger det af Söre man, efter lag och 9 cap. B.b. L.L. hafwa sina 
gårdar och rijshagar wäll förwarade, så frampt den någon hägn niuta willia. För den åwerkan 
som Hökbäckz [fol. 882v] man genom sin boskap hafwa giordt, skohla de tillsammans förnöija 
ländzman med ett lass höö, och för åwärkan efter det 9 cap. B.b. L.L. bööta 3 m:k:r s.m:t.  
 
7. Det nekade icke nämbdemannen Erich Ollsson i Koustad på Häggenås församblingz 
wägnar, att ju Oloff Påhlsson i Klöstad hade blifwit lofwat 6 öre s.m:t till mans, för det han 
för Häggenås s:n skulle hielpa till att upbyggia ett fäähuus wijd prästegården, men Erich 
Ollson wille det afrächna emoot det, att Häggenås s:n hade upbygdt Högbroon, hwilket är af 
ländzman Jacob Jöransson blifwit dem lofwat att skohla godt giöres för annat arbete, som af 
ländzmans skrifft d. 24 april 1682 han wille bewijsa. Doch emädan Häggenås man haf:a detta 
contract enskyldt och allena med Olof Påhlsson ingådt, hwilket han å sin sijda har fullgiordt, 
[fol. 883r] och hwad Högbroo byggnaden angår, det är en saak som widkommer heela tinge-
laget, dy kan för dess skuld Häggenås man icke förhålla Olof Påhlsson sin förtiänte löön, utan 
böra den den samma straxt betahla, och hwad Högbroon beträffar, der om sökia heela tinge-
laget, det bästa dee gitta.  
 
8. Samma dag föredrog ländzman wällförståndig Nills Carlsson, huruledes för någon tijd 
sedan skall emellan corporalen Gissle Hielte och dess bonde, Jacob Andersson i Norderåsen, 
något slagzmåhl och owäsende förelupit om huusens nyttiande, aldenstund Gissle Hielte hoos 
bonden skall hafwa sin inquartering, då bonden, som corporalen föregifwer, skall uthfarit i 
dee orden, att han sielf hade dragit taak öfwer sine huus och icke Konungen. Parterne blifwo 
här öfwer förekallade, berättandes corporalen att efter hoos bonden han låge i [fol. 883v] quar-
ter, så wille han och för sine creatur och boskap dher hafwa huusrum, och förleden d. 25 sept. 
sände han buud dher om till Jacob Anderson, alldenstund fäähuuset för dem bägge war stort 
nog, men Jacob hade honom det förwägradt, willjandes för sig allena fäähuuset behålla, och 
när corporalen honom hade sådant förehållit, att efter Hans Kongl. Maij:tz nådigste för-
ordning honom bestodes nödige huusrum, skall Jacob Andersson swarat, att han sielf hade 
dragit taak öfwer sina huus, och icke Kongl. Maij:t, för hwilket taal corporalen hade bedit 
honom wachta sig, men Jacob hade der på fattat corporalen i håret, och så hade det borit 
ihoop för dem, der under Jacob hade bijtit corporalen igenom den nedre läppen, som han 
märket än wijsade. 
 Till alt detta nekade Jacob Andersson, beskyllandes corporalen för det han wåldsambl:n 
skahl weelat afhända [fol. 884r] honom hans huus, och när han det intet fådt skall han med hugg 
och slag honom öfwerfallit och brutit sig igenom den ena dören efter den andra, och der under 
kalladt Jacob hund och flera skiä[l]dzord, men att Jacob talt några ord emoot Hans Kongl. 
Maij:t, der till nekade han aldeles. Wittnen öf:r detta owäsende woro inga, förutan corporalens 
hustru och Jacobs små barn, hwilka öfwer orden fällte om Konungen, intet hade någodt hördt, 
utan allenast om dheras slagzmåhl och owäsende. Jacob Andersson förehölltz att säga san-
ningen. Men han betygade alt framgeent sin oskuldh, kunde doch icke neeka, att han ju tagit 
corporalen i håret, men wille ingalunda wederkiännas att han bijtit honom i läppen, utan skall 
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corporalen wijd det att det bar omkull, stödt sig emoot ett stohlhörn. Men när ärret nogare 
skiärskådades, fans det wara bijtit. Skiältzorden anbelangande, så [fol. 884v] tillstodh wähl 
corporalen att dee kifwat, men intet hade han kallat Jacob något, eij heller dragit sin wärja, 
utan wid det han efter honom kastade en stool, sagdt att man wähl må kasta åth hundar. 
Wijdare war intet att påminna, dherföre, sedan ransakningen war upläsen, företogz detta 
ährendet till afdömande, och resolverades. 
 Häradzrätten har detta i noga öfwerwägande tagit, och hwad dhen beskyllning angår, som 
corporalen Hielte tillägger Jacob Andersson, som skulle under det dem emellan förelupne 
owäsende och trääta, han uthfarit med några förkleenliga ord emot Hans Kongl. Maij:t, så 
emädan Jacob Andersson der till enständigt neekar, han eij heller der till medelst några 
wittnen eller andra skiähl har kunnat bindas, fördenskuld och i så beskaffadt saak, kan 
häradzrätten eij annat än honom befrija. Men för det Jacob Andersson [fol. 885r] bijtit Gissle 
Hielte i läppen böter han efter det 10 cap. Sårm. will. L.L. 3 m:k:r, och för hårdrag efter det 
12 cap. ejusd. tit. Stadslagen 6 m:k:r s.m:t, och för det Hielte har lijknadt Jacob Andersson 
wijd en hund, böter han effter det 43 cap. Ting.b. sine 3 m:k:r s.m:t, doch detta häradzrättens 
betänkiande under den höglofl. Kongl. håfrättens högwijsa omdöme ödmiukeligast lembnadt.  
 
9. Oppå majorns wälborne h:r Carl Gustaff Charlieres wägnar, föredrog munsterskrifwaren 
Petter Wernhell hurusom h:r majorn woro i ärfarenheet kommen, att det qwarnställe som 
Bengt Ollsson i Söre hade tillåtit Hemming Kiälsson och Erich Kiällsson i Korstad att 
upbyggia i Boobäcken, skulle lyda h:r majorns säte till, hwarföre hade h:r majorn eij annars 
kunnat, än på boställetz wägnar vigilera och sådant till häradzrättens omdöme lembna. [fol. 
885v] Hwar till Bengdt Ollsson swarade att i samma bäck är 7 st. gamla qwarnställen förfallne, 
som icke på 100 åhr äre blifne brukade, warandes alla lijka goda och beqwämlige, men 
hwilketdhera h:r majorns boställe tillkom, woro honom obekandt. Nämbdemannen Siuhl i 
Boda berättade att det ställe som ländzman hade upsatt sin qwarn utj, hade, som han för 
långlige tijder sedan hördt refereras, kommit till h:r majorns säte, hwar emoot ländzman 
insisterade, att gamle Erich Ollson i Söre för honom refererat, att bem:te platz lydde till hans 
boställe. Wernhell förklarade att h:r majorn icke äntel. påstår qwarnstället åter, efter han det 
uthan hade sin qwarn, utan har h:r majorn eij underlåta kunnat för boställetz rättigheet att 
vigilera utj hwad som der till bör komma, och till häradzrättens uthslag lembna. [fol. 886r]  
 Resolutio. 
 Såsom det qwarnställe som ländzman har låtit uprätta i Boobäcken berättas hafwa leegat 
under majors sätet Söre, så hörer till underdånigste föllje af Hans Kongl. Maij:tz resolution af 
åhr 1693 såsom emellan 2:ne chronohemman, under h:r generalmajorns och landzhöfdingens 
decision, och imedlertijd behåller Bängdt Ollsson sitt qwarnställe, till dess han lagl. dher utur 
winnes.  
 
10. Samma dag togz under händerne den huusesyn som qwartermästarn, manhafftig Christo-
pher Pihlfält, med ländz- och tålfmän, hafwer d. 24 maij innewarande åhr förrättadt wid 
Smeedstad chronohemman 3 tunl., hwilket wijd sidsta indeelningen bliwit anslagit till boställe 
för 3:die corporalen under cavallerie compagnie. Ryttaren Lars Broberg hade a:o 1679, 1680 
och 1681 det bruukat [fol. 886v] på frijheet och altsedan åbodt till 1696, men 1696 har 
corporalen And. Lundh det tillträdt. Förutan dee af syningzmännerne antechnade och wär-
derade feelachtigheeter, hwilka rätten alla examinerade, och i parternes närwaro skiählige 
pröfwade, till 36 d:r 3 öre 12 p:g:r s.m:t anslogz än wijdare till bakungnens reparation i stuf-
wan n:o 2  3 d:r 16 öre s.m:t. Taketz reparation på stållphebbret n:o 4, 2 wågar näfwer 8 öre 
s.m:t, så och till stallet n:o 9, 4 wågar 16 öre och kornladan n:o 11, 4 wågar 16 öre, giör 4 d:r 
24 öre s.m:t. Wijd Brobergz anträde föregaf han ingen syn wara hållen, hwar om eij heller 
någon underrättelsse nu fans, doch wittnade nämbden att hemmanet till huusen hade mäst 
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warit förfallit, och åker sampt engen igenlagd och skogwuxen, hwilket togz i behörigt öfwer-
wägande, och alldenstund Lars Broberg har detta hemman på frijheet [fol. 887r] uptagit, och 
dher wijd niutit 3 åhrs frijheet och in alles der bodt 16 åhrs tijdh, så hade honom eij der emoot 
ålegat, att lembna gården från sig till Kongl. Maij:t och cronan all färdig, och som det intet är 
skiedt, så bör han betahla dee der wijd befintelige feelachtigheeter till 40 d:r 27: 12 th:r 
[thenarer = penningar] s.m:t till corporalen Lundh, och der han eij skulle wara solvendo, 
sökes hans löfftesman Olof Ersson i Höllje, hwilken, när dhenne summan blifwer betalt, ifrån 
sin caution för detta hemmanet frijas och endtledigas, så att han eij wijdare dherföre bör 
häffta.  
 
11. Öfwersågz hållen huusesyn d. 30 maij sidstl. på skattehemmanet Höckbäck à 3 tunnel., 
Anders Ollsson tillhörigdt, hwilken wijd sidsta indeelningen hade sig påtagit dherföre att 
rusta. Anders Ollsson war nyligen död, och dy inställde sig enkian hustru Anna Jönsdotter. 
Feelachtigheeterne [fol. 887v] hafwa syningzmännerne wärderat till 38 d:r s.m:t, hwilket efter 
noga ompröfwande häradzrätten fant billigdt. Och alldenstund detta är skattehemman, så hade 
det och ålegat skattemännen, hwilka det man efter man åbodt, att efter Kongl. huusesyns 
ordningen byggia, och såsom det intet skiedt är, så blef enkian pålagdt desse feelachtigheeter 
innan nästkommande twänne åhrs sluut, att bättra och laga, eller böta, blifwandes jorden 
imedlertijd Kongl. Maij:tz och cronans till säkerheet.  
 
12. Uti wederbörandens närwaro igenom sågz huussynen på tilldelningzhemmanet under 
rustningzstammen [Höck]bäck ben:d Brewåg 4 tunl. skatte, hwars åbo war Nills Larsson, 
efter fadren Lars Nillsson. Feelachtigheeterne der wijd äre skattade till 7 d:r 16 öre s.m:t, dem 
åboen lofwade straxt låta laga och boota, hwilket dher han försummar, och der öf:r klagadt 
blifwer skall han bööta. [fol. 888r]  
 
13. Samma dag ämbnade rätten företaga huusesynen på dragounehållet Kläppe, hwilket Jöran 
Persson hade a:o 1691 på frijheet uptagit, men efter den då håldne synen eij war tillstädz, altså 
upskiötz dher med.  
 
14. Samma dag trädde för rätten comminister här i församblingen wyrdige och wällärde h:r 
Pehr Klockhoff med sonen Hans Klockhoff, berättandes fadren hurusom sonen woro af wäl-
borne h:r öfwersten lofwat att blifwa munsterskrifware under h:r capitein Ulffsparres com-
pagnie, till hwilken ända fadren h:r Pehr, med bönderne Olof Ersson i Koustad och Olof 
Anderson i Kallstadh för sonen Hans hade caverat, ingifwandes der öfwer cautionistskrifften 
d. 16 novemb. 1696, hwilken och wederbörande nu inför rätten tillstodo, doch med förbehåld 
af bägge bönderne, att dee caverade på ett åhr, som dem förehölltz kunna [fol. 888v] låta sig 
giöra, allenast dee föruth och för åhrets ända sin caution lagl. och i rättan tijd upsäija. Och så 
wijda desse löfftesmän eij caverade längre än på ett åhr så kunde häradzrätten eij annat än 
finna dem solvendo, i fall att under samma tijd Hans Klockhoff emoot förmodan skulle på 
någon rest komma.  
 
15. Till ödmiukhörsamste föllje af h:r generalmajorns och landzhöfdingens ordres d. 20 
octob. sidstl., inquirerades öf:r skatte rustehållaren Olof Roelsson utj Söre, om han skulle 
wara duchtig Kongl. Maij:ts rustning att præstera, då sielfwa huusen angående det berättades, 
ingen huusesyn nyligen wara hållen, men så intygades det, att hemmanet till byggnad woro 
tämelig förfallit, eftersom dee 2:ne åhr sedan Olof Raelsson tijt kom, han intet hade å nyo 
uprättat något huus, utan allenast något smått med taak och annat reparerat, men åkeren wähl 
brukadt och omstängdt, [fol. 889r] hafwandes nu 3 koor, 2 egna och en hans stiufbarn tillhörig, 
1 st. swijn, 1 st. stoo, 6 st. fåår och 6 st. gietter. Förutan det han till andra war skylldig, så 
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hade han och sine stiufbarns arff hoos sig inneståendes, hwilket deras förmyndare Siuhl i 
Boda dem förbehölt framför all annor giäld att niuta. Olof Roelsson bekiände äfwen wähl att 
han så wijd tinget som elliest hade blifwit warnad, men beklagade, att i desse 2:ne swåra 
åhren han ej mehra hade hindt eller förmått, lofwandes nu bättring. Monderingen angående, så 
hade han den här tills hållit wid macht, allenast att karl feelades, warandes hans förra 
swäntiänare siuk blifwen förleden sommar och altsedan leegadt. I anseende till hwilka om-
ständigheeter nämbden höllt före, att än på ett åhr eller annat han kunde på proff qwarblifwa, 
och barnens förmyndare [fol. 889v] åligger att tillsee, det stiuffadren hemmanet eij förderfwar, 
doch detta till h:r gen.majorn och landzhöfdingens gunstige behag ödmiukel. lembnadt.  
 
16. Undersöchtes om ödeshemmanet i Söre om 4 tunnel:d chrono, Lorentz Wanskiers, och 
intygades eenhälleligen af nämbden och allmogen, att det alt sedan a:o 1675 hade öde leegadt, 
då lieut. Wanskier a:o 1674 gick uth med regementet till Tysklandh, lembnandes hemma en 
landboo, Per Jacobsson ben:d, hwilket åth hans fru skulle bruuka hemmanet till hälfften, och 
hade således inga cautionister, men utj dee swåra oåhren då inföllo, öfwergaf landboen hem-
manet, och så hade det kommit att liggia. A:o 1693, då Johan Allman det på frijheet uptog, 
hade det till huusen merendeels warit förfallit, åkeren öfwer alt i fast linde, giärdzlegårdarne 
förruttnade, till [fol. 890r] hwilkas reparation här på ägorne finnes tarfwelig timberskoug, weed-
brand och giärdzlefång. Fiske magert i elfwen, knapt muhlbeete och lijten eng, god åkerjord. 
Under warande ödesmåhl har ingen till gräsgiäld af dess ägor sig betiänt, utan den leegat för 
fääfoot. Allenast utj krigztijden blef efter h:r general Sparres befallning, här som annorstädz, 
hemmanet brukat till hälfften och halfwa delen till Frössön och fouragie för hästarne tagit, så 
att rätten i betrachtande här af, nu som förre gången, d. 27 novemb. 1695 pröfwade att detta 
hemman under 6 åhrs frijheet eij kunde till sin rätta häfd komma. Johan Ahlman som settat 
här på i 4 åhr, hölltz nästan odugel. att bringa hemmanet till sitt fulla bruuk, och dy så frampt 
han intet bättrade sig, skulle en annan åbo tijt sättas, hwar om han nu tillsades; detta under h:r 
generalmajorns och landzhöfdingens decision ödmiukel. lembnadt. [fol. 890v]  
 
17. Utj wederbörande h:rr officerares närwaro förehades den håldne huusesyn på chrono-
hemmanet Handog 5 tunnel:d, indeelt till dragounehemman, under h:r majorns compagnie, 
hwilket Swän Persson och Johan Samsson hafwa a:o 1691 på frijheet uptagit och dher å niutit 
3 åhrs frijheet. Swän Persson hade om sin flijtigheet godt loford, och som synen uthwijsar 
kommer allenast att häfta för 17 d:r 22: 8 s.m:t, ehuruwähl att wijd hans anträde hemmanet 
hade leegat alt öde. Sine uthlagor hade han och richtigt betalt, så att för innewarande åhr 
allenast resterade 10 d:r k.m:t, doch woro han för sädeskorn och födan förledit åhr mycket 
skylldig. I åhr, så wähl som i fiohl, woro säden hoos honom affrussen, så att han måtte kiöpa 
frökorn, derföre öfwerlade nämbden detta, och pröfwade det, att om han så wähl som hans 
gårdboo skall komma [fol. 891r] sig före och hemmanet i fullt bruk, behöfwa dee än 2 åhrs frij-
heet till dee förra. 
 
Liquidation med Swän Persson 
 Åthniutit 1691, 1692 och   Upristat 18 mählingar åker à 1 d. 18: – 
 1693 åhrs ränta hela hem-  160 famnar gård à 1 öre   5: –   
 manet 21: 31: 12, hällften  Stufwa och cammare 20: –   
 10: 31: 18 s.m:t  32: 31 ¼ Nytt fäähuus 20: –   
 5 åhrs byggnadt för halff  Saldo   3: 9 11/12   
 hemmanet à 6 ⅔ d:r s.m:t 33: 10 ⅔_  ________ 
  66:   9 11/12   66: 9 11/12 
 
 Den andra bonden å detta hemmanet, Johan Samsson, beskyllades fuller för någon 



 125  

 

försummelsse och att han eij woro mächtig hemmanet längre att förestå, hälst han ej heller 
hade något fröökorn, och dess utan mycket af sig kommen. Dherföre begiärade h:r lieutnanten 
Pell en annan åboo i hans ställe om flere frijheetzåhr blefwo bestådde, men bonden anhöllt att 
qwar blifwa. På dhenne Johan Samsson kommer efter [fol. 891v] syningzmännernes wärdering 
för 39 d:r 14: 16. s.m:t, ehuruwäll han hade med den förre lijka frijheet åthniutit, nembl:n 
 
 1691, 1692 och 1693   Bygdt en stuf:a med  
 åhrs halfwa ränta   cammare 20 : –  
 af hemmanet  32: 31: 6  Fäähuuset  20 : –  
 5 åhrs byggnadt  33: 10 ⅔ Ristat up 20 mähling:r 20 : –  
   160 famnar gärdzlegård   5 : –  
  _________ Saldo   1 : 9 11/12  
      S:a 66:   9 11/12  66 : 9 11/12 
 
Dee öfrige feelachtigheeter, så för dhenna bonden som Swän Peersson, komma på fölljande 
åhrens byggnad att afföras, och hwad frijheetzåhren och hans afsäijande an[be]langar utj h:r 
generalmajorns och landzhöfdingens behag ödmiukel. lembnadt.  
 
18. Samma dag togz under händerne den huusesyn som ländz- och tolfmän hafwa d. 25 maij 
sidstl. förrättat wid Klösta skattehemman 3 tunl., h:r Pehr Klockhoff tillhörigt, och wid indeel-
ningen anslagit till dragounehåldh under h:r majorns compagnie. [fol. 892r] Feelachtigheeterne 
blef:o efter det af syningmännerne giorde projectet upförde till 28 d:r 25: 16 s.m:t, för hwilka 
h:r Pehr, som skattäganden är, bör swara och efter handen reparera, högst inom 2 åhr, i medler 
tijd förblif:r jorden Kongl. Maij:tz och chronans till säkerheet. Elliest så intygades det, att 
wijd h:r Pehrs anträde, hemmanet illa warit handtheradt, och han med all flijt sedan det exco-
leradt.  
 
19. Öfwersågz den af ländz- och tållfmän håldne huusesyn på Klösta 2 tunnel. skatte, Anders 
Enarsson tillhörigt, och under h:r majorns compagnie indeelt till dragounehåll. Feelachtig-
heeterne här wijd bestego sig till 12 d:r 23: 16 s.m:t, hwilka skattemannen lofwade näst-
kommande åhr att bättra, der wijdh och häradzrätten lät beroo, med wijdhängdt straff, om han 
det försummar.  
 
20. Samma dag förehades den syhn [fol. 892v] som ländz- och tollfmän hafwa förrättadt wijd 
Lungre 1 ½ tunnel. chrono, som på sidsta indeelningen är blifwit anslagit till rustmästare bo-
ställe under h:r capiteins Ulfsparres compagnie och rustmästaren manhaftig Johan Fielman. 
Olof Larsson i Lungre hade åhr 1681 det tagit upp på frijheet och under frijheet bruukadt 
1682, 1683, och 1684, men sedermehra och till nu för uthlagor. Wijd dess anträde hade det 
aldeles legadt öde, som nämbden wittnade, men nu af Olof Larsson så förbättrat, att till dess 
fulkombligheet eij feelade mehra än 33 d:r 19: 12, hwar utaf doch drages den reparation som 
Oloff giort sedan synen hölltz och rustmästaren god kiände, nembl. 
   [d:r: öre] 
 Fodrat knuten på wästre stufwan  – :   3 
 Bättrat taaket i cammaren   – :   8 
 Reparerad och upsatt sädzboden   9:   2 
 Hemlighuuset   – : 24 
 En höölada   – : 12 
   10: 17  
 
Så att rätta summan blifwer 23 d:r 2: 12. [fol. 893r] I afrächning derpå lofwade Oloff att nu i 
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wåhr upsättia fäähuuset. Och alldenstund Olof Larsson så många åhrs frijheet niutit hafwer, 
och dess utan länge der settat, så fant rätten skiähligt, att och han bör alt hwad som efter synen 
brister, nembl:n 23 d:r 2: 12 s.m:t med första reparera eller och contant betahla, och emädan 
lägenheet till humblegård finnes, men Olof Larsson ingen låtit der uprätta, så bör han dherföre 
ärläggia till rustmästaren för 200 stöör 3 d:r s.m:t.  
 
21. Öfwersågz hållen huusesyn på fältskiärsgesälls boställe under h:r majorns compagnie 
Boda 2 tunl. skatte, som Nills Persson åbor, hwars feelachtigheeter efter synen bestego sig till 
3 d:r 4 öre s.m:t, hwilka åboen straxt lofwade bota, som honom tillsades wid laga plicht.  
 
22. Togz under händerne den håldne husesyn d. 10 octob. sidstl. på Lägden i Föllinge s:n 1 ½ 
tunl. crono, förarens under h:r capiteins Ulfsparre[s compagnie], Jörgen Blitz[?] tilldeelningz-
hemman, hwilket [fol. 893v] Olof Hemmingsson hade a:o 1680 uptagit på frijheet och till 1682 
under frijheet brukadt, men sedan han det fullbygdt och till bruukz kommit, är det 1687 
genom wådeld förbrändt, och sedan den tiden hade Oloff alt mehra och mer kommit af sig, så 
att förledit åhr han har det måst afstå till Jöns Andersson. Feelachtigheeterna bestego sig efter 
noga giordt förslag till 37 d:r 27 öre s.m:t, till hwilkas afbetahlning hoos Oloff Hemmingson 
intet war att tillgåå, efter han merendeels med tiggiande söker sig födan, warandes han dess 
utan en gammal och siuklig man, och beklagade att han till sin upprättelsse ingen brandstod 
niutit, ehuruwäll han fått inwijsning till Undersåker, men der intet bekommit för den swåra 
tijd som 1687 war. Jöns Andersson yrkiade eij heller så mycket på huusröteböterne, allenast 
han slipper att swara derföre, uthlofwandes han här efter att giöra sin skyldigheet. [fol. 894r]  
 I anseende till hwilket, det utj h:r generalmajorns och landzhöfdingens behag lembnas, 
huru med desse 37 d:r 27 öre s.m:t förehållas skall, efter Olof är insolvendo, så frampt icke 
löfftesmän Sallmon Persson i Nylandh och hustru Karin i Norgården der till kunna bindas, 
som instämmas böre.  
 
23. Samma dag företogz den huusesyn som ländz- och tollfmän hafwa d. 12 octob. sidstl. 
förrättadt på Nylandh i Fölingz s:n 1 tunl. chrono, fändrikens tilldeelningzhemman under h:r 
capiten Ulfsparres compagnie, men kunde denne gången intet slutas, för än Per Ollsson i Nor-
deråsen med warande åboo, Anders Hindersson, blifwa confronterad[e], om den öfwer-
byggnad han till Per Ollsson skall gifwit.  
 
24. Öfwersågz hållen huusesyn d. 12 octob. sidstl. på Storgård i Föllinge s:n 2 ½ tunnel. 
skatte, lieutnantens [fol. 894v] tilldeelningzhemman under h:r capitein Ulfsparres compagnie. 
 Detta hemman åbodde nu Oluf Nillssons enkia, hade det och med sin man efter Olof 
Ollssons död, som det hälfften ägde, på 20 åhrs tijd allena brukadt, men nu wille Oluff 
Ollssons son, Nills sin faders andeel tillträda och half:a hemmanet med enkian bruuka, 
hwilket hon och hade honom tillåtit, men såsom hemmanet war lijtet och kunde icke bära 2:ne 
åboer, så an-höllt h:r lieutnanten Charliere, att en af desse måtte dher wijd blifwa, och emädan 
ingendhera wille uth, altså lembnades dem det lagl. uthföra. Feelachtigheeterne besteego sig 
till 27 d:r 3: 16 s.m:t, hwilka enkian, som hemmanet så lång tijd har brukadt, bör med första 
förbättra och reparera, och imedlertijdh blif:r hennes andeel i hemmanet Kongl. Maij:tz till 
säkerheet, doch böre i dhenne summan Nills Ollsson med enkan interessera [fol. 895r] för dee 
2:ne åhr han halfwa hemmanet brukat, med 6 ⅔ d:r s.m:t.  
 
25. Togz under händerne den husesyn, som ländz- och tollfmän hafwa förrättat på Slättan i 
Fölingz s:n 2 tunnel. skatte, tilldeelningzhemman för rustmästaren under h:r capit. Ulfsparres 
compagnie. Eganden dher af war enkian hustru Kierstin Mårtensdotter, på hwars wägnar sig 
instälte sonen Mårten, hwilken påtog sig att ståå och swara för dee 28 d:r 9: 18 s.m:tz feel-
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achtigheeter, blifwandes honom pålagdt dem inom 2 åhr att boota, i medler tijd förblifwer 
jorden Kongl. Maij:tz till säkerheet.  
 
26. Förehades hållen huusesyn d. 26 maij sidstl. på Skicke chronohemman 2 tunel., anslagit 
till profosse boställe under h:r majorns compagnie. Wijd bondens Torsten Nillssons anträde 
efter ryttaren Christopher Berg påstod bonden ingen syyn wara hållen, hwar om eij heller h:rr 
[fol. 895v] officerarne någon rättelsse gifwa kunde, påståendes bonden att för sine 10 åhr han 
giordt fyllest, aldenstund som och nämbden wittnadhe wijd hans anträde det warit myket illa 
medfarit. Feelachtigheeterne bestego sig till 22 d:r 31: 16 /: s.m:t. 
 
 Torsten Nillsson bör för  Här emoot bygdt hwardagstuf:n 20:  – 
 Skicke chronohemman  Nytt stall 20:  – 
 swara 10 åhr och   Badstuf:a    6: 21 ⅓ 
 6 ⅔ d:r s.m:t åhrl. 66: 21 ⅓ Reparerat ladan    3:  – 
   Dito lofthet    2:  –  
  _______ Saldo 15:  –__     
  66: 21 ⅓  66: 21 ⅓  
 
 Hwilket saldo Torsten Nillsson nästkommande åhr anten bör betahla contant eller och 
wärkel. reparera.  
 
27. Öfwersågz hållen huusesyn på Söre chronohemmanet 3 tunnel., indeelt till dragounehåldh 
under h:r majorns compagnie. Hällje Nillsson hade der boodt från 1691 till 1695, men 1691 – 
1692 och halfwa 1693 åhrs ränta [fol. 896r] niutit frij till hemmanetz uprättelsse, hwilka 2 ½ 
åhrs ränta gamle ländzman Jacob Jöransson har efter häradzrättens domb betallt. Feelachtig-
heeterne blefwo nu wärderade till 26 d:r 30: 16 s.m:t, hwar öfwer med Hällje Jonsson föllian-
de liquidation affattades.  
    
 Swarar Hällje för  Bygdt up nytt stall 20:  –  
 2 ½ åhrs ränta som  Nytt fähuus 20:  –  
 han niutit à 15 d:r 20: 12  Swijnhuuset   1:  –  
 om åhret 39:  3 ¼  Reparerat kornladan  10:  –  
 5 åhrs byggnad  Dito stufwan    6: 21 ⅓  
 à 6 ⅔ d:r 33: 10 ⅔ Spijs och skorsten i cammaren   4:  – 
  _________      Saldo 10: 24 7/12  
  72: 13 11/12  72: 13 11/12  
 
28. Samma dag reviderades den a:o 1696 d. 9 junij förrättade huusesyn på Norderåsen 2 
tunnel. chrono, blifwit dragone rusthåldh under h:r majorns compagnie wijd sidsta indeel-
ningen, men tillförene rustat under cavallerie. Jon Gryta hade 1681, 1682, 1683 bruukadt det 
på frijheet [fol. 896v] och sedan alt här tills för ränta. Feelachtigheeterne der på bestego sig nu 
till 47 d:r 10: 12 s.m:t, för hwilka häradzrätten fant skiähligdt det Jon Gryta bör ståå och 
swara, emädan såom när dee i 3 åhr åthniutne räntor, och hans åhrl. byggnadt utj 14 åhrs tijdh 
från 1681 till 1695 inclusive, à 6 ⅔ d:r s.m:t åhrl. sammanläggias, giöra dee en summa af 132 
d:r 10 ⅔ öre s.m:t, för hwilket hemmanet fullkombl:n pröfwas hafwa kunnat och bordt byg-
gias och till sitt bruuk bringas. Åliggiandes Jon Gryta desse feelachtigheeter ofördrö[j]el. 
anten sielf reparera, eller och contant betahla, elljest lär han blifwa der ifrån afsagd.  
 
29. Öfwersågz hållen huusesyn på Österåsen 2 tunnel. chrono, åhr 1691, 1692 och 1693 på 
frijheet brukadt af Olof Kiällson och sedermehra för uthlagor till en dragoun under h:r 
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majorns compagnie. Wijd bondens anträde betygades att hemmanet illa hade warit [fol. 897r] 
handtheradt, huusen förfallne och all åkeren i fast linda, sampt giärdslegårdarne uthnötte. 
Efter noga ompröfwade bestego sig feelachtigheeterne till 49 d:r 20 ⅓ öre s.m:t. Dhenne åboo 
hade godt loford om sin flijtigheet och war förhoppning att effter handen han lär kunna 
komma hemmanet till rätta. För dhen tijd han dher bodt giordes fölljande liquidation. 
    
 Åthniutit 3 åhrs ränta   Upsatt ny badstufwa    6: 21 ⅓  
 à 12 d:r 20: 12 s.m:t 37: 29 ⅓ Stall 16: –  
 5 åhrs byggnad   Fäähuus  18: –  
 à 6 ⅔ d:r s.m:t 33: 10 ⅔ Foderbod    3: –  
   Uprestat 26 mähling åker à 1 d:r 26: –  
  _______ Saldo _1: 18 ⅔   
  71:   8  71:   8  
 
 Dee öfrige feelachtigheeterne komma på fölljande åhren efter handen att botas.  
 
30. Opbödes fölljande hemman:  
 [1.] Hemming Larsson från Häste Lars Biörsgården i Österåsen 2 tunnel., kiöpt af Hend. 
Nillson, 3 gången, utan klander. [fol. 897v]  
 2. Upböd Per Ersson Österåsen 2 tunnel. ibid., kiöpt af Hindrich Nillssons barn, 2 
gången, med förbehåldh som wijd sidsta upbudh. 
 3. Upbödh Per Wellamsson i Brynie 3 ⅚ tunl. han af Nills Hansson i Brynie inbördat, 2 g. 
 4. Wijd det Erich Påhlsson upböd sin broders Olof Påhlssons gård i Bringåsen 3 gången, 
hwilken han updragit broderen i sytning d. 1 octob. 1692, klandrade Olof Ollsson i Nääset och 
Aspås, förmeenandes sig dher till wara närmast, hwilket honom tillsades wijd nästa ting lagl. 
uthföra. 
 
31. Förehades dhen af ländz- och tolfmän d. 5 junij innewarande åhr förrättade huusesyn på 
Brynie hemman 1 ½ tunnel. crono, hwilket är anslagit till dragounehåldh under h:r capit. Ullf-
sparres compagnie, men Per Månsson hade åhr 1686 efter Jon Persson tillträdt, och alt sedan 
besuttit, warandes Per Månsson förleden wår [fol. 898r] genom döden afgången, och dherföre 
infant sig nu enkian hustru Lucia med sin måhlsman, Lars Ersson i Halfwarsgiärde. Dee af 
syningzmännenerne antechnade feelachtigheeter besteego sig till 32 d:r 22: 20 s.m:t, men för 
Per Månssons åhr affattades fölljande liquidation, nembl:n 
 
 Emoottagit af Jon  Der emoot bygdt och reparerat 
 Persson efter domen  östra stuf:n, 3 åhrs byggnad 20: – 
 d. 30 junij 1686 29:8 Wästre dito 20: – 
 Från 1686 till 1696   För stålphebbret   4: –   
 inclusive, 10 åhrs   Redskapshuuset   2: –  
 byggnad à 6 d:r 21: 8  Badstuf:a   6: 21 ⅓  
 s.m:t om åhret 66: 21 ⅓ Fäähuuset förfärdigat 17: – 
   Restaurerat kornladan   2: –  
   Swijnhuuset    1: –  
   Uprestat 4 mählningar åker   4: –  
   128 famnar giärdzlegård    4: –  
  _______ Saldo 15:   8__ 
  95: 29 ⅓  95: 29 ⅓  
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 För hwilken summa enkian, som elliest solvendo war, lofwade [fol. 898v] nästkommande 
sommar att byggia. Wid detta tillfället anhöllo Ifwar Persson i Lungre och Erich Perssons 
enkia i Kosta, att slippa dhen för Per Månsson gångne caution för detta hemmanet, all-
denstund det nu woro till sitt fulla bruuk kommit, hwilken dheras begiäran i \sig/ sielf syntes 
billig, doch så, att för än dee sitt löffte warda qwitt, åligger dem så laga, att den rest som 
änkian nu häfftar före först blif:r klar giordh.  
 
32. Öfwersågz hållen huusesyn d. 19 junij sidstl. på Prijssgården i Wästeråsen 3 tunl. skatte, 
indeelt under h:r Ulfsparres compagnie till dragounehåld, hwilket nu åboddes af Ingemar 
Clemetsson, som det hade ärfft, en deel inlöst, hwarföre fans och skiähligdt att han borde för 
dee nu befintel. feelachtigheeter till 43 d:r 25 ⅓ s.m:t swara och inom 3 åhr reparera, och 
Kongl. Maij:tt dess säkerheet imedlertijd uthi jorden förbehållen, doch honom lembnadt des 
regress hoos hemulsmännen Anders Månssons[?] [fol. 899r] enkia hustru Gunborg och Anders 
Påhlsson att sökia det bästa han gitter.  
 
33. Togz under händerne den af ländz-och tollfmän d. 19 junij nästförwekne förrättade 
huusesyn i Huusåhs 2 ½ tunl. chrono, anslagit till dragonehåld under h:r capitein Ulfsparres 
compagnie, hafwandes Olof Larsson det uptagit på frijheet \1690 och/ 1691, 1692 och 1693 
åhrs ränta der af niutit till hemmanetz uprättelsse, som wijd hans anträde aldeles leegat öde, så 
att han icke än hade förmådt komma det i fullt bruuk, särdeles för dee swåra åhren som 
sedermehra infallit, utan att han till dee förra åhren än niuter 2:ne frijheetzåhr. 
Feelachtigheeterne blef:o nu considererade till 57 d:r 10 ½ öre s.m:t, öfwer hwilka fölljande 
liquidation fattades. 
 
 Olof Larsson niutit  Opsatt ny stuf:a 20:  –  
 3 åhrs ränta à   Restat up 22 mähl. åker 22:  – 
 14 d:r 7 ½ öre s.m:t 42: 22 ½ 240 famnar giärdzlegård   9:   2 
 5 åhrs byggnad à 6: 21: 8 33: 10 ⅔ Saldo 26: 31 ⅙ 

 [Summa] 76:   1 ⅙  76:   1 ⅙  
[fol. 899v]  
 Hwilken rest åboen lofwade forderligast att förbättra, hwar till han och fans capabel, för 
dess flijtigheet skuld, allenast han än kunde ärhålla 2:ne frijheetz åhr, dher öfwer han i 
ödmiukheet hoos h:r gen.majorn och landzhöfdingen recommenderas.  
 
34. Hade h:r lieutnanten Pell författat en specification på en hoop försumblige åboer, hwilka 
nu upnämbdes, och alfwarl. tillsades att sig bättra. elliest lära dee från hemmanen drifwas.  
 
35. Kom för rätten Olof Påhlsson i Bringåsen, anhållandes om skiötning och fasta på Per 
Ollssons hemman i Bringåsen à 2 tunnel., hwilket han 1684 hade sig tillhandlat, och det redan 
1685 war 3 gånger upbudit och lagståndit, men aldenstund bem:te hemman går utom börden, 
så bör till underdånigste föllje af Kongl. Maij:tz nådigste placat af åhr 1684 det på Hans 
Kongl. Maij:tz wägnar heembiudes h:r generalmajorn och landzhöfdingnen wälborne h:r Carl 
Gustaf [fol. 900r] Frölich. Dess lägenheeter är till åker och eng goda, tarfwelig timber- och 
giädzleskoug, godt muhlbete, intet qwarnställe eller fiskewatn, ellgzfång till en deel, elliest 
förswarl. bebygdt, och till dragounehåld indeelt, under h:r capitein Ulfsparres compagnie. 
 
36. Kom för rätten Anders Kiällsson i Uttersgården, och med en attest, underskrifwen af 
Hemming Kiälsson i Korstad, Hemming Siuhlsson i Nääset, Per Hälgesson i Backan och Olof 
Jönson i Ringstad d. 2 april 1695, bewiste att hans fader Kiäll Hemmingson woro syskonebarn 
med Daniel Nillsson i Uttersgården, af hwilken Anders Kiälson hade kiöpt Uttersgården à 2 
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tunl., hwilken skyldskap jempnwähl och nämbden wittnade sann wara, och altså blef Anders 
Kiällsson fasta på bem:te 2 tunnel. bewilljat, emädan dee länge sedan woro upbudne och 
sedan [fol. 900v] d. 7 april 1682 oklandrat ståndet, warandes eij heller någon nu som dher på 
något insprååk hade.  
 
37. Det påstod fuller corporalen manhafftig Anders Wulff, att häradzrätten måtte företaga 
dhen här instämbde saken emellan honom och kyrkioherden här i Lijtt ehrewyrdige h:r Elias 
Oldberg, och Petter Wernhell, angående någon beskyllning, men aldenstund samma saak woro 
wijd sidsta ting appellerat under lofl. lagmansrätten, fördenskuld anstod icke häradzrätten i 
medlertijd att sig dher med befatta. För upropetz försummande befrijas corporalen Wulff, 
efter han wijd mötet har warit occuperadt.  
 
38. Ehuruwäll att Hans Jonsson i Korstad förmente sig böra utaf Per Hindersson i Gräningen 
böra hafwa ännu mehra expenser uti den action dee sins emellan hafft [fol. 901r] om ett par 
knifwar, så kunde doch häradzrätten inga expenser Hans Jönson tilldöma, alldenstundh han 
hwarken förre gången eller och nu någon specification der öfwer har inlagdt, derföre och 
häradzrätten in novemb. 1695 har utan expenser saaken afdömdt och slutit, utan blifwer Per 
Hindersson för expenserne frijärkiändt.  
 
39. Förhades och examinerades huusfolckz- och boskap[s]längden.  
 2. Mantahlslängden  
 3. Om giärningsmän, som i detta tingelaget eij woro.  
 4. Eij heller tiänstelöst folck.  
 5. Examinerades afradzextractet.  
 6. Förmedlingarne, gamla och nya.  
 7. Emoot wahnlig afgifft wille ingen påtaga sig bränewijns brännerijet.  
 8. Tillstodh ländzman, att han för innewarande åhr hade undfådt sin löön.  
 
40. Uppå ryttmästarens wälborne h:r Magnus Gabriel Willensens begiäran [fol. 901v] genom 
corporalen manhafftig Anders Wulff Lundh, blef rusthållaren Oluf Kiälsson Wargloo i Åsen 
alfwarl. förmant, att bättre ansa och laga sitt hemman, i widrigdt fall lärer han gå dher ifrån, 
hwar på han lofwade bättring giöra.  
 
41. Öfwersågz den huusesyn som d. 9 junij innewarande åhr är blifwen hållen på fält-
wäbelens boställe af h:r majorns compagnie Österåsen, 2 tunnel. chrono, hwilket fältwäbelen 
Erich Swaan åhr 1696 har tillträdt. Dee af syningzmännerne antechnade feelachtigheeter 
besteego sig till 33 d:r 14 öre s.m:t, utj hwilka h:r lieutn. Pell påstod att åboen Jöns Ollsson 
måtte participera för sin tijdh, alldenstund häradzrätten har d. 18 novemb. 1695 allenast funnit 
Jöns Ollsson skylldig till 5 d:r s.m:t pro a:o 1694, hwilka han dömes at reparera, [fol. 902r] men 
icke fullgiordt, altså kunde häradzrätten honom icke med något högre gravera, än när han 
utom desse 5 d:r s.m:t jempnwähl för åhr 1695 betahlar dess åhrl. byggnadt med 6 d:r 21: 8 
s.m:t, hwilka fältwäbelen Swaan emottager och bygger före, men hwad som brister reparerar 
han efter handen på dess åhrl. byggnad i afrächning. 
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Ting 20, 22 och 23 november 1697  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:18, fol. 143r – 176v, ÖLA. 
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3184, fol. 904r – 938r, RA. 
 
Anno 1697 d. 20, 22, 23 novemb. hölltz laga ting med allmogen af Lijtz tingelag, närwarande 
länsman, wälförståndig Nilss Ca[r]lsson och nämden.  
 Erich Person i Moo   Lars Person i Nyland  
 Arfwid Erson i Brewåg  Olof Påhlson i Klösta  
 Siuhl Person i Boda   Jöns Enarson i Byom  
 Olof Heljeson i Kläppe   Erich Ollson i Kougsta  
 Per Ollson i Backgården   Swän Ollson i Fiähle  
 Olof Anderson i Kallstadh  
 
1. Uplästes höglofl. Kongl. hofrättens bref af d. 3 huius angående nämndemännen, som till 
Kongl. M:tz onåder äro dömde, hwar på sedan ofwantalde nämdemän, effter höglofl. Kongl. 
hofrättens breef d. 15 april nästl:ne deras huld- och trohetz- sampt domareeedh aflade, ibland 
hwilka Sven Olsson i Fiäle antogz till nämdeman uti Olof Pärssons ställe i Österåsen.  
 
2. Uplästes dhe Kongl. placater och förordningar, som wijd de förra tinglagen specificerade 
finnas. [fol. 143v]  
 
3. Efftersom corporalen Christiern Strandbergh och konan Märit Ersdotter tillstodo sig med 
hwaran[nan] hafft lägersmål, fördenskull \dömdes/ han till 40 och hon till 20 m:k s.m:t, 
warandes barnet reda[n] dödt, dess utan skola de bägge ståå uppenbara kyrkioplicht, och orka 
de icke botum, plichte med kroppen.  
 
4. Angaf länsm:n Nilss Carlsson det skall ryttaren Hendrick Krafft förleden 3:de store bön-
dagen till åtskillige sålt öhl, såsom till ryttaren Joen Högberg, Pähr Hindersson i Gräningen, 
Pär Pärsson i Högen, och Erich Svensson i Österåsen, skolandes in emot afftonen Krafft och 
och Jonas Högberg slagitz, som säxman Jöns Jonsson för honom berättadt. Här på förklarade 
sig Hendrick Krafft, att han intet öhl hade ell. något öhl sålde, uthan hade han låtit wärdinnan 
fåå en kanna eller annan swagöhl til låns, refererandes Pär Hindersson med de flere, att dhe i 
Korsta hade hafft sine hästar och matsäkar, derest de effter gudztiensten fått mat och wärdin-
nan [fol. 144r] gifwit dhem lijtet swagöhl, men ingen af dem blifwit drucken, medan de straxt 
fahrit sina färde heemåth. Till wittne kallades hust. Märit och Hans Jonsson, hwilka aflade 
eeden och betygade hustru Märit at desse bönder hade om middagen ätit hoos henne, till 
hwilka [hon] af ryttare[ns] hustru lånat en kanna öhl, hwar med de gåt bort. Hoos Hind. Krafft 
hade och warit något folk emot afftonen, men intet förmärkte \hon/ dhem öfwa något fyllerij 
ell. buller. Huru det äntel. tilkomit, så hade in på natten Krafft och Högberg slagitz. Mehra 
wiste intet hon att berätta. 
 Hans Jonsson hade här om ingen wijdare kundskap, än at han om natten hörde något 
wäsende emellan Krafft och Högbärgh, at de sloges. Hwar wijd de sworit och warit druckne. 
Krafft och Högberg påstodo at de allenast hafft lijtet krakel sins emellan, som straxt blifwit 
bilagdt, hwilket warit långt in på natten. 
 Resolutio. Såsom det Kraffts [fol. 144v] hustru har till sin granne[s] hustru lånat en kanna 
\öhl ell./ swagöhl, det icke kan ansees för någon öhlsälning, fördhenskull warder hon i det 
målet frijerkänd, och anbelangande det owäsende, som Krafft och Högberg emellan warit, så 
emedan ingen kunnat intyga, at de sielfwa bönedagen druckit, och hwad som är passerat, har 
sig in på natten tildragit, då böndagen hwar utgången, och dy blifwa dhe äfwen i det målet 
frijsagde.  
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5. Ehuruwäl att länsman Nilss Carlsson, effter corporalens Jacob Meenlöös berättelsse, wil-
le beskylla gamle länsman Jacob Jöransson för storböndagzbrått 3:de sidsta böndagen, i så 
måtto at hans hustru, dotter och dräng skola straxt effter middagzmåltijdhen förfogat sig till 
ängen och der bärgadt in höö, dock emedan Jacob Jöranson med hustrun der till nekar, på-
ståendes hustrun at hon allenast warit med sitt folk neder till engen, [fol. 145r] att afdrifwa 
boskapen, som gådt på deras höö, och grannarne insläpt hadhe, det och tolfmannen Jöns 
Enarsson bet[y]gade, och fördhenskull blef Jacob Jöransson i detta måhl frijerkiend, alden-
stund häradzrätten, en så oumgengelig syssla icke kan för sabbatzbrutt considerera och ansee.  
 
6. Alldenstund Oloff Hindersson i Moo har emot Kongl. M:tz placat af åhr 1690 sig 
fördristat förledin sommar, i den swåra torkan då war, på skogen att antända en lijten swedh, 
uthan att tilsäija sine grannar och effterkomma det, som högstb[:te] placat påbiuder, hwar-
igenom elden lijtet gådt, men dock ingen skada giort, altderföre skall han efter 1664 åhrs 
skogzord. 21 § och hus[e]synsord. 20 § böta 12 m:k till 3-skifftes, och arbetet förlorat. 
 
7. Lensman Nilss Carlsson föredrogh hurusom en kona wijd nampn Anna, hwilken tient 
hoos Olof Olofsson i Gräningen, har förleden maij månadt utspridt det talet, som Olof Olsson 
[fol. 145v] den tijden skutit en elg, hwarom at ransaka, länsman och Arfwid i Bredwåg, med 
Sven Hästskoo, förrest till Gräningen, men der intet funnit, af orsaak att en, b:d Jon Bengts-
son, som länsm. præsumerade, skall honom Olof Olsson der om kundgiordt. Men Olof Olsson 
nekade enständigt här till, efftersom han och emot denne konas relation aldeles exciperade. 
Uppå länsmans begiäran hördes drängen Pär Jonsson och Jon Bängtsson edeligen. Pär Jons-
son betygade at han förledit åhr tiente \han/ hoos Olof Olsson och då skiöt han ingen elgh. 
Tog afträde. 
 Jon Bengtzsson wittnade äfwen lijka, at honom aldeles owitterligit woro om Olof Olsson 
någon elgh hade skutit. Och emedan Simon Nilsson i Hökbäck berättades hafwa fått något 
elghzkiött, så blef han och examinerad, men nekade dher till aldeles. Fördenskull och i an-
seende här till, att inga præsumtioner, mindre några skiähl funnes [fol. 146r] Olof Olsson widh 
saken att binda, dy blef han från länsmans åthahl frijerkänd.  
 
8. Såsom Johan Almans hustru, Margreta Enarsdotter med sine barn och boskap, har under 
gudztiensten förleden Maria Bebodelsses dagh, flyttiat från Söre till Österåsen, dy anstod 
häradzrätten eij annat än till föllie af Kongl. M:tz placat om sabbatzbrutt d. 11 § henne sak-
fälla till 40 m:k s.m:t, el. 8 dagars fängelsse wijd wattn och bröd.  
 
9. Sakfältes Jon Bengtsson i Hökbäck till 16 öre s.m:t efter den 7 § i K:l. M:tz ordning om 
sabbatzbrutt, för det han emot länsmans förbud har gådt ifrån Häggenåhs kyrkia och eij för än 
då predikan war påbegynt, kommit till Lijtz kyrkia.  
 
10. Uppå h. kyrkioherdens angifwande hade länsman instämdt fältwäbelen manhafftig Erick 
Svahn, för det han om söndagzmorgonen näst effter påsk hade rest här förbij kyrkian [fol. 146v] 
öfwer färijan, och ingenstädz den dagen gudztiensten biwistat. Fältwäbelen Svan förklarade, 
att dels en swår fodernöd twingade honom att flytta här ifrån till Räfsundh, dher han hade sin 
hustru och och barns \hemman/, dels och att dhe woro illa siuka, så at han ej längre fördröija 
kunde, men hadhe icke \rest/ kyrkian här förbij, om han icke hafft den fulkombl. tankan, att i 
Kyrkåhs skulle predikan blifwa, hwilket honom dock slagit feelt, \ # vide infra n:o 14 [se § 14 
nedan]/ begiärandes fördhenskull anstånd med saken att wijsa hustruns siukdom, hwilket 
fältwäbelen icke wägras kunde.  
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11. Fölliande perssoner woro af länsman stämde för det de förleden sommar sig hade försedt 
emot Kongl. Maj:tz placat om skogzeldar, såsom 
 1. Olof Larsson i Huusåhs, hwilken på länzmans angifwande måtte wederkiennas, att han 
förleden sommar när han löpte bark uti skogen, hade der hafft eldh, men dhen intet bättre ut-
slächt, än at ellden dagen effter kommit upp igen, dock ingen särdeles skada [fol. 147r] giordt, 
som någon hade att klaga \öfwer/, utan är genom folkz tilhielp utsläkt blifwen, och 
fördhenskull dömdes Olof Larsson för det han uti dhen stora torkan, som förleden sommar 
war, har giort eldh i skogen, till sine 30 d:r s.m:t effter Kongl. M:tz placat af åhr 1690. 
 2. I underdånigst föllie af högstbem:te. placat sakfältes drängen Steen Öneson i Hökbäck 
till 30 d:r s.m:t för det han, när han hölt på att slåå i skogen hade om natten giort eldh, 
hwilken genom hans owarsamhet komit til skogz, dock icke någon skada giort, som nämden 
och allmogen wittnade, genom hwars tilhielp han utsläkt blifwit, warandes Hans Ersson i 
Österåsen för sin lada och swed förlijkt, som han nu tilstodh, och som denne dräng intet hade 
att böta med, plichtade han med kroppen. 
 3. Sammaledes dömdes Olof Kiälsson i Österåsen till 30 d:r s.m:t för det han wid bark-
löpande tänt up eld i skogen, och den icke bättre effter [fol. 147v] sig förwarat, än att han 2 
dagar der effter kommit uth till skogz, men lijkwäl straxt dämpad, så att ingen skada wore der 
igenom tijmad. 
 4. Yttermehra tiltalade länsman Hemming Siulsson i Näset, för det han wid en rödningz 
antändande förleden sommar, icke hade observerat det som Kongl. M:tz placat af åhr 1690 
påbiuder, hwarigenom elden kommit till skogz, men genom nästboende folkz hielp straxt 
stillat, så at han ingen skada fått giöra, och altdherföre sackfeltes Heming Siulsson i Näset för 
det han giort emot K:l. M:tz placat till 12 m:k s.m:t efter 21 § i 1664 åhrs skogzord. och den 
20 § i hussyns ordn. 
 5. Och såsom wijd Fiäle byemäns fäbodar en eld woro upkommen som gådt något wijda 
och stoor skada giordt, och bland annat för Breedwågz man upbrunnit 50 st. elgzgrafwar, så 
wille länsman hålla sig till Per Ersson, Pär Knutzon, Hendrik Biörsson [fol. 148r] och Nilss 
Johansson i Fiäle, hwilka här till enständigt nekade, påståendes att samma eldh woro kommen 
nedan från stora skogen wijd Stugun, och emedan länsman icke kunde dhem med något skiäl 
wijder saken binda, man eij heller någon wiss baneman hade att tillgåå, fördenskull blef detta 
till nästa ting upskutit, att dessinnan någon bättre underrättelsse kan inhämptas. 
 6. Och ehuruwäl att länsman \wille/ för dhen skogzeldh, som gången är emellan Issmun, 
Sunssiön, Kråksiön och Rörsiön, hålla sig till Olof Biörsson i Bringåsen, efftersom han skall 
dher inwijd brändt en sweed, från hwilken länsman wille förmena at elden utkommit, dock 
emedhan Pähr Wellamsson och Jöns Månson i Brynie wittnade, att b:te swedh brändes långt 
föruth, så att när den stora elden yppades war då reda gräs wuxit i Olof Biörsons [fol. 148v] 
sweed, och fördhenskull blef han i detta frijkalladt. Och så som denne och den näst före-
gående eld hafwa giort stoor skada, och ingen baneman kan ärtappas, fördenskull ansades läns 
och tolfmän alfwarl. den att effterspana till nästa ting. I widrigt fall, lärer tingelaget fåå böta. 
 7. Anbelangande den eld som uthkommit uti Fiäle fäbodar, för hwilken länsman wille 
hålla sig till Påhl Zacrisson, så emedan han der till nekade och hust. Märit Carlsdotter samma 
sak bekiende, att hon widh barklöpande hafft eld i skogen, \beklagandes at hon af oförstånd 
intet förstodo placatet/ hwilken \eld/ gåt i några trän der brede wijd, doch ingen skada giort, 
altdherföre dömdes hon effter K:l. M:tz placat af åhr 1690 till 30 d:r s.m:t, el. om hon icke 
orkar botum, plichte med kroppen. 
 8. Öfwer den swedh som Olof Hemingzson i Handog bränt bewillias honom syn, för än 
dom i saken faller [fol. 149r] att besee dess lägenheet, som bonden föregifwer. 
 9. Men Pär Olsson i Jönsgård, Jon Ersson i Österåsen och Jöns Månsson i Brynie, blefwo 
ifrån länsmans åtahl befrijade, efftersom de wijd deras rödningars antändande, pröfwades 
hafwa K:l. M:tz placat effterlefwat. 
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 10. Och emedan Påhl Håkansson i Österåsen med Carl Lustig hafwa tändt an en swedh 
utan att kalla någon till hielp, \ell:r/ effterlefwa det som Kongl. M:tz placat af åhr 1690 på-
biuder, så skola de derföre effter Kongl. skogz- och husesyns ordn:s 20 och 21 § böta 12 m:k 
till treskifftes. 
 
12. Såsom Jacob Jöransson icke hade dhen skrifft vijd handen, hwar uti Erich Ersson i Koug-
sta skall honom oförrättat inför Kongl. commissionen, altså kunde här dhenne gången intet 
der till giöras.  
 
13. Länsman wälförståndig Nilss Carlson kärade på dess tillordnade boställes wägnar Söre, 
till för detta [fol. 149v] landbonden på cronohemmanet i Söre, Lorentz Wanschiers, Johan Al-
man, för det han skall i sin tijd åtskillige ägor ifrån länsmans bostället brakt, som i synnerheet 
ett golf i Rijsbrunsdrollet, dess utan skola ändå åtskillige ägor ifrån detta boställe wara borta, 
hwar öfwer länsman uptedde en specification gifwen af Erik Olsson i Handog. 
 Ahlman swarade att han inga flere ägor hade lagdt till Wanchiers hemman än dher woro 
då han kom tijt, och der under lyda, elliest woro han der ifrån, och kunde intet swara mehra 
derföre. 
 Resolutio. 
 Såsom detta är en twist 2:ne cronohemman emellan, hwilken effter högloflige Kongl. 
hofrättens förordning af d. 12 julij 1693 till h. gen.majorns och landzhöfdingens afslutande 
hörer, fördhenskull har länsman sig dher at angifwa, men skulle någon skattebonde hafwa 
ägor [fol. 150r] borta från bostället, dher öfwer will tingzrätten döma, så snart länsman dem 
wederbörl. instämmer. 
 
14. [tillägg till § 10 ovan, vid #] Hafwandes han om lördagz morgonen rest från Häggenåhs 
och då om afftonen öfwer färian, derest han för sin boskap icke heller fick något foder, dy 
måste han skynda resan, hälst för barnetz och hustruns siukdom, och af fruktan att om \han/ 
längre skulle drögdt, de blijfwit wäre, hwar öfwer han beropade sig till wittnes hustrun på 
kyrkio bordet. Vid sp. sig. # n:o 10 [se § 10 ovan, vid #].  
 
15.  Länsman förståndig Nilss Carlsson beswärade sig öfwer bondhen Jon Pålsson i Kall-
stadh, hurusom då länsman hade, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz förordning om 
skogzeldar af åhr 1690, låtit fängzla drängen Steen Önesson i Hökbäck, för utsläpt skogzeldh, 
hadhe Jon Pålsson af egen myndighet och emot länsmans befalning tagit järnen af fången och 
[fol. 150v] låtit honom gåå ledig, hwar igenom det icke allenast honom i dess embetes förrätt-
ning och uti det han på Kongl. M:tz wägnar befallat, är skedt en schimf, utan hade det och 
lättel. kunnat hända, det fången rymdt, och hela tingelaget för honom fått böta, anhållandes 
om laga straff på Jon Pålsson, som kan lända honom och androm till warning, och länsman uti 
dess embetes förrättning til K:l. M:tz tienst till trygghet. Jon Pålsson nekade icke till att han 
iu, utan länsmans wettenskap, tagit handklöfwarne utaf arrestanten, men föregaf sig dher till 
hafft tilstånd af Pher i Siör, aldenstund fången hade så illa gifwit sig. Länsm. swarade att det 
intet angick Pher i Siör, och om detta icke blifwer straffat, kan han ingen fånge hafwa säker på 
dhenne gräntzeorten.  
 Dhetta blef af tingzrätten öfwerlagt och aldenstund till underdånigst föllie af Kongl. M:tz 
placat om skogzeldar länsman [fol. 151r] har låtit Steen Önesson till laga utslag fängzla, hwil-
ket länsman wid straff tilgiörandes är anbefalladt, och Jon Pålsson sig der emot har fördristadt 
af fången taga järnen, dherigenom han sig mycket försedt. Men emedan han sig beropar på 
Pehr i Siör och en dragoun, dy skiötz detta up till nästa ting, at de först höras inan saken 
slutes.  
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16. Det angaf länsm. Nills Ca[r]lsson, hurusom emellan Olof Roalsson i Söre och dess hustru 
och moder nu en lång tid skall stort owäsende warit, till hwilkas hämmande och [af]styrande 
kyrkioherden all flijt har giort, och och förl. åhr d. 5 julij en skrifftel. förening dhem emellan 
författat, men sådant blifwit ändå intet hållit, fast det är 10 d:r s.m:t wijte utsatt, begiärandes 
länsman nu på h. kyrkioherdens och församblingens wägnar, att häradzrätten wille något 
medell påfinna, hwar igenom detta owäsandet kunde hämmet blifwa. [fol. 151v] Häradzrätten 
förehölt så wäl Olof Roalsson som dess hustru och moder, huru oanständigt det woro, att de 
sådant oroligt wäsende skulle i församblingen föra, hälst de som woro kombne af en wacker 
prästfamiliæ, och borde fördenskull bättre lärdt. Olof Roalsson med sin moder klagade öfwer 
hustruns owett och slösachtigheet. Hustrun åter dher emot beswärade sig öfwer swärmodern, 
at sedan hon kom i deras huus, hon aldrig hade med sin man hafft en god dag [hovrättens 
renovation: stund], emedan hon icke allenast förhafwer henne, uthan jembwäl hissar up man-
nen att henne illa tractera, stänger henne uth från wisterhuus och annat, ehuruwäl hemmanet 
kommo henne och hennes barn till. Rätten giorde sin flijt, at förmå dhem till förening, men 
emedan det intet kunde låta sig giöra, blef afsagdt att Olof Roalsons moder skulle näst kom-
mande fardag flyttia från dem, emedan hon i hem:t intet har att [beställa], [fol. 152r] och 
imidlertijd wid 5 d:r s.m:tz wite förbuden något owäsende sonen och hustrun emellan up-
wäkia, efftersom och Olof Roalsson blifwer tilsagdt, att effter lag och det 5 cap. Gifft.b. L.L. 
låta hustrun niuta dess rättighet både i säng och säte, med nyklar och annat, och hon der emot 
förmanat, som en trogen hustru deras goda achtsambligen skiöta, alt wijd samma wijte.  
 
17.  Effter föregången laga stembning kärade Erich Simonsson i Österåsen till drängen Pär 
Joensson öfwer det, att han förleden sommar hadhe utaf honom tagit 6 caroliner i wärfningz-
penningar, att blifwa hans dragone swäntienare, men nu, sedan han en lång tijd hafft pengarne 
borta, will han sig åter, påståendes at Pär Joensson wid ord och aftahl måtte förblifwa. Pär 
Jonsson swarade, at uppå Erik Simonssons trägne anbod, han låtit honom lembna pengarne 
qwar, med [fol. 152v] förord, att han om böndagen skulle fåå tala med fadren här om, hwilken 
här till icke hade welat samtyckia, uthan \då straxt/ gifwit pengarne till bonden Erik Simons-
son, hwilken dem åter lefwererat til tolfman Pär Olsson i Backen, som dem ännu hafwer. Till 
wittne beropade sig Erik Simsson dragoun Wåghalss, emot hwilken swaranden exciperade, e-
medan han woro kärandhes syskonebarn, och dy hördes Wåghalss utan eedh, som berättade 
att Per Jonsson med det förord hade penningarne emottagit, att han skulle till böndagen få 
betänkia sig och tala med fadren. 
 Resolutio.  
 Så som drängen Pär Jonsson icke absolute, uthan med hwilkor, har desse penningar emot-
tagit, nembl. till dess han finge öfwerläggia med sin fadher, och när fadren här till icke wille 
samtykia, hade han straxt pengarne till Erich Simonsson återlefwererat, och dhem icke hoos 
sig behållit. Ehuruwäl Erich har dhem till tolfmannen Pähr Olsson insatt, fördenskull blifwer 
Pär Jonsson i detta måhl [fol. 153r] frijerkiend, aldenstund här intet laga ell. fulkombligit con-
tract finnes wara slutit ell. fulbordat.  
 
18. Ehuruwäl at Olof Larsson och Nilss Geting i Huusåhs woro angifne, för det de andra sön-
dagen Trinitatis [Trefaldighet] warit hemma från kyrkian, så kunde dock häradzrätten dhem 
icke dherföre med något straff beläggia, efftersom deras folk bewijstat gudztiensten, och dhe 
för en skogzeld skull, som på deras skog uppkommen woro, nödgades wara hemma.  
 
19. Det föregaf fuller säxman Nilss Larsson i Brewågh, att Olof Roelsson i Söre skall om lör-
dagz\affton/ för Dominica 5 Trinit:s gådt till Gräningen 3 mihl här ifrån och således försum-
mat gudztiensten om söndagen. Dock emedhan der emot bewistes att Olof Roelsson om 
fredagen gådt åstad, dher att kiöpa \fisk/, men för den långa wägen icke förmåt komma heem 
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till gudztiensten om söndagen, och dy den dagen hållit sig stilla [fol. 153v] i Gräningen, och 
med bönderne biwistat bönestunden, som Pähr Hindersson intygade, dy wardt Olof Roelsson i 
detta befrijadt.  
 
20. Men Torsten Nilsson i Skicka, som lördagzafftonen för dominica Trinitatis förleden har 
rest till Gräningen och der igenom om söndagen försummat predijkan, kan häradzrätten icke 
frija från dhe 40 m:k s.m:tz böter effter d. 11 § i K:l. M:tz placat om sabbatzbrutt, anståendes 
intet häradzrätten för dhen af honom anförde ursächt, att han giort detta i sin trångmål, och till 
sitt uppehälle kiöpa någon fisk.  
 
21. Nämdemannen wälförståndig Erich Pärsson i Moo och dragoun Oloff Siöman hade vice 
versa hwarannan instämdt, tiltalandes Erich Pärsson dragoun Siöman, för det han Erich Pärs-
son owitterl. skall tändt en swed, hwarigenom hans swed, som dher inwijd war belägen, har 
\honom,/ Erich Pärsson, till skada afbrunnit, efftersom [fol. 154r] den nyligen woro huggen och 
icke tillfyllest torkad. Siöman wille ingalunda tilståå, att Erich Pärson hade bedit honom hålla 
upp, mindre \at/ han honom någon skada tilfogadt, uthan wille att Erich Pärsson skulle dher-
före wederbörligen ansees, att han icke effter begiäran kom Siöman till hielp, när han swedan 
antände skulle. Erich Pärsson nekade aldeles till att Siöman hade honom här om tillsagdt, 
efftersom Siöman icke heller några wittnen här till producera kunde, angaf dock wijdare, att 
Erich Pärsson, skulle utan \at/ tilsäija sine grannar brändt af en halm-swed, det och Erich 
Pärsson wederkiendes, att han hade på en gammal swed lagdt tilhopa några stubbar, marken 
att ränssa, och dem samma hade han afbrändt, dher wid han med sig hafft sine 3 söner. Större 
hielp [fol. 154v] hade han intet hafft af nöden, alldenstund det icke war någon swedh, som fahra 
af sig kasta kunde, ehuruwäl han till öfwer[flöd] hafft wattn med sig, det och nämdeman Sven 
Olsson wittnade. Elliest klagade Erich Pärsson, att Siöman med sin swärfader skola honom 
hans barn och boskap stort ofog tilskynda och allehanda owäsende och missämia åstadkoma, 
begärandes att dhe warnas måtte dher med at innehålla. 
 Detta alt har häradzrätten öfwerlagdt, kunnandes öfwer detta sig icke utlåta för än fulla 
skiähl och bewijs anskafas, dock blifwer Siöman med sin swärfader förmante wijd laga straff 
med sitt föröfwade owäsende på Erich Pärssons barn och creatur att innehålla.  
 
22. Det kärade furrijaren manhafftig Ifvar Ryss till Jon Brodesson i Handogh, för ett elgz-
giller, som Jon Brodesson uti deras fälööt upsatt, [fol. 155r] hwarest furrijarens stoo har gådt 
före och död blifwit, med påstående att emedan Jon Brodesson har satt gilret så när inpå egor-
na och det icke lagl. lyst, det måtte han altdherföre honom det betala. Jon Broddesson swara-
de, att det war en mijhl från byn inpå afradzlandet, der ingen boskap har sin gång ell. betz-
mark. Der emot furrijaren påstod sin förra talan, klagandes dher hoos, att Jon Broddesson med 
dhe andra grannarne alt för när till byn och till hwar annan upsättia dheras giller så att 
hwarken folk ell. creatur äro säkre. Hwilket förfarande, som det sträfwar emot lag, så warnas 
samptl. Handogz byemän dherföre, finnandes tingzrätten nödigt till att afböija all wijdare 
skada, att 2 tolfmän skola sådan twist granarne emellan läggia, så och med samma syna, om 
furijarens stoo på afradzskogen ell. på fälöten är slagen, hwar på tingzrätten sedan will defi-
nitive dömma. [fol. 155v]  
 
23. Såsom förledhen augus. månadh corporalens Ingel Jonssons son i Handog Jon Ingelsson, 
om sine 20 åhr, är ynkeligen och hastigt omkommen, i det att furrijaren Ifvar Ryss med corpo-
ralens 2:e söner Jonas och Johannes, hadhe om morgonen folgz åth till skogz att updraga 
några elgzledh, och huru olyckan tilkommit, är Jonas af ett elgzspiut igenomslagen och straxt 
dödh blifwen, och ehuruwäl Ingel Jonsson icke kunde derföre misstänkia furrijaren, som skul-
le han der till wållande wara, mindre att det med hans willia hade skedt, efftersom de bägge 
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woro goda wänner och furijaren hans gossar altid älskat, så hade lell corporalen eij underlåta 
kunnat, denne olyckl. händelsse tingzrättens ransakning och omdöme underställa. 
 Furrijaren Ryss blef här på förekallad med alfwarsam förmaning [fol. 156r] sanningen att 
bekienna och dher wijd intet fördöllia, då \han/ aldraförst beklagade, att han skulle råkat wara 
med wid detta ynkelige tilfälle, och dhen andres älende beskoda, men betygade dher hoos, 
som han och på det högste bedyrade, att han der till intet wore wållande, uthan berättade 
saksens sammanhang således, att han med Ingel Jonsson hade giller tillhopa, då sände Ingel 
Jonsson för sig åstad bägge sönerna Jonas och Johannes. När de nu hade dragit upp 8 st. led 
\el. giller/ och kommo till det 9:de, bad Jonas brodren Johan gåå föruth till slotten, som eij war 
långdt dher ifrån. Detta 9:de gillret gick och fort upp och war mäst bestält, allenast att kolfwen 
skulle fastbindas, då furrijaren der till lagat till redz en widia, den Jonas kastade till honom. I 
det att furrijaren bockade sig neder effter henne, hade gillret af sig sig sielfft slagit lööst, 
gåendes intet kolfwen ända [fol. 156v] fram, på hwilken händelsse han ingen skada giordt, uthan 
på sijda tijt Jonas stodh, och honom genom wänstra sidhan in i lifwet wijd pass ett qwarter, då 
Jonas ropat till, Gud nåde mig, fallandes så omkull, och wille sielf draga uth kolfwen, och 
såsom Johan war allenast ett musqveteskott kommen från dhem, ropade furrijaren honom, 
hwilken och straxt sig tilbakes begaf, och effter Jonas begiäran h[i]elpte furrijeren taga uth 
spiutet, då tarmarna fölgdt medh. Då hade Jonas intet stort talat, utan bedit brodren hälsa för-
äldrarne god dag, sedan hade \de/ tagit kläderne af sig, och lagdt under och öfwer honom, för-
fogandes sig sedan heemåth effter hielp att fördzla Jonas heem, men när de kommo tilbakas 
war han dödh. Tog afträde. 
 Och inkallandes brodern Johannes, om sine 14 åhr, \hwilken/ instämde med [fol. 157r] furi-
jaren i dess relation om de 8 gillrens upsättiande, och huru han effter brodrens begiäran hade 
gått föruth till slotten, och när han kommit et stycke, hade \han/ hördt stången slog till och 
brodren illa ropa och sig ynnka, hwar på furriaren honom ropat tilbakas. När han tijt kom låg 
brodren och spiutet drogo de uth, förmåendes han ingenting, uthan bad honom hälsa föräld-
rarne god dag. Furrijaren hade han ingen skuld gifwit uthan bedit, herre Jesu, anamma min 
ande, och fast än furrijaren bedit honom blifwa qwar hoos brodren, till dess han lupe heem 
effter hielp, så tordes han dock icke för bäfwan \skull/, uthan fölgde med furijaren heem åth, 
då brodren än lijtet lijf hafft, men död när dhe andre kommo tilbakas, dhem fadren sände tijt, 
brodren at afhämpta. [fol. 157v]  
 Corporalen Ingel Jonsson tilspordes än wijdare om han hade flere wittnen ell. skiäl, som 
någon uplyssning gifwa kunde, hwar till han swarade näij. Q. om han då har någon misstanke 
om furrijaren, at han skall til sonens död wållande wara? Swarade näij, effter de altid warit 
goda wänner och furrijaren honom all wänskap bewijsat.  
 Furrijaren beklagade med gråtande tårar att han skall kommit att wara tilstädz wid denne 
olykan, contesterandes in för Gud sin oskyldighet, att han uti ingen den ringaste måttan woro 
här till wållande. Och effter det icke war mehra att påmina, dy, sedan ransakningen war up-
läsen, företogz detta till doms och resolverades. 
 Att såsom hwarken corporalen Ingel Jonson, som målsägande är, påstår, eij heller några 
andra skiäl och omständigheter [fol. 158r] finnes som gifwa anledning dhe[r] till att furrijaren 
Ryss, skall till dhenne olykel. händelssen wållande wara, uttan fast mehra har fadren Ingel 
Jonsson sig förklarat, det han sådant icke kan furrijaren tilläggia, emedan de altijd warit goda 
wänner, och furrijaren welat hans söner wäl, efftersom icke heller Jonas har, som brodren 
berättat, gifwit furrijaren någon skuld uti detta, och fördhenskull wid så beskaffat saak, kan 
häradzrätten eij annat, än furrijaren Ryss uti detta mål befrija, dock så att i anledning af det 5 
cap. Dråpmålab. med wåda L.L. \han/ skall böta halffemte [90] m:k, hwilket alt med under-
dånödhmiukaste wördnad under högl. K:l. hofrättens högwisa omdöme lembnas.  
 
24. Öfwer dhen råg, som dragoun Erich Springfelt, hadhe [med] ryttare swäntienarens sahl. 
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Nilss Falks tilstånd och på hans begiäran sådt wid hans torpställe, föreentes Springfelt med 
rusthållaren Claes Pärsson i Höllie, at Springfelt effter accord med Falken skulle få hälfften, 
och om den andra hälfften må [fol. 158v] Claes Pärsson med Falkens änkia sig förena, dock 
warnas han, at han henne icke dher wijd i någon måttho giör för när.  
 
25.  Uppå dragouns Lars Ekesiös wägnar, fodrade chergianten manhafftig Christopher Össell 
40 d:r s.m:ts rest utaf dhe 60 d:r s.m:t som Jon Gryta den 10 [decemb.] 1694 på Ekesiös 
faders, Måns Diurssons, wägnar för dess innestående löhn, hade per assignation af högl. 
Kongl. statzcontoiret undfåt, hwar af, sedan Jon Gryta för sitt omak hade fått 1/3 parten, 
återstodo 40 d:r, därpå Ekesiö hade upborit i diverse poster 15 d:r s.m:t, 5. carol., eller 3 d:r 4 
[öre] s.m:t, så och 10 m:k s.m:t. Summa 18 d:r 30: 16, förblifwandes resten 21 d:r 1: 8 s.m:t, 
hwilka penningar han straxt wille hafwa, emedan Jon Gryta nu i 3 åhrs tijd hade dhem sig till 
nytto brukadt. Jon Gryta exciperade här emot, först hwad sielfwa [fol. 159r] capitalet angick, att 
det woro allenast 59 d:r 22 öre s.m:t, hwar af först är afdragen centonalen [procent till ämbets-
mäns löner] 19 1/5 s.m:t, så och för dess omak, effter accord halfparten, 29: 17 5/12 s.m:t. 
Hwad dhen andra hälfften angår, som Ekesiö på sin faders wägnar tilkommer, så skall han 
dher på undfåt, först 15 d:r s.m:t, sedan 5 d:r s.m:t, så och 5 caroliner, sampt 10 m:k, för 
hwilka han pantsatt en kiettell. Förutan detta skall och Ekesiö hoos qwartermäst. Pihlfelt ar-
resterat en specie r.d:r och hoos Jöns Jönsson i Granbo 1 d:r s.m:t. Chergianten wille inga-
lunda tilstå flere poster än förmält är, eij heller att Jon Gryta är mehra blifwit lofwat \än/ 1/3 
parten för sitt omak. Jon Gryta kunde på tilfrågan till sin utsaga hwarken i det ena ell. andra 
wijsa några skiäl ell. bewijs, fördhenskull blef och desse parter emellan fölliande liquidation 
affattat. 
 
[likvidationen nedan från hovrättens renovation, fol. 921r] 
 Jon Gryta d. 10 decemb.  Der emot görs Jon Gryta 
 1694 på Ekesiös faders  godt centonalen  – :19: 1/5 
 wägnar af Kongl.  Noch för dess omaak 1/3 part 19: 22 ⅔ 
 statzcontoiretz   Contant betalt 15:  –  
 assignation 59: 22 Noch 5 caroliner   3:   4 
   Noch för kiettelen  – : 26 ⅔ 
   Pro saldo blifwer Jon Gryta 
   till datum skyldig 20: 14 ⅛ 
[fol. 159v]  
 Hwilka 20 d:r 14: 3 s.m:t Jon Gryta uthan uppehåldh bör betala, aldenstund han för 3 åhr 
\sedan har/ contante pengar har upborit och alt här tils hoos sig innehållit hafwer. 
 
26. Kyrkioherden ehrewyrdige h. Elias Oldberg lät genom sin mågh wällärde h. Daniel Ham-
marin tillta[hla] dragoun Carl Lustig, för det han, som här i pastoratet brukar hemman, icke 
will till h. kyrkioherden dess rättighet som en bonde erläggia, uthan förmenar det wara nog 
när han till pastorn i Hammardahl, derest han sitt qvarter hafwer, gifwer prästeorten, hwilket 
och Lustig nu inwände. Men alldenstund Hans Kongl. [fol. 160r] Maj:t genom dess allernå-
digste resolution af d. 2 april 1692 har resolverat, att dragouner som bruka hemman, skola 
som bönder gifwa deras rättighet, men då frijas [från] orten, hwar om gen.majorn och landz-
höfdingen har d. 9 april 1695 dess ordres gifwit, dy skal och Lustig nu straxt tilställa h. 
kyrkioherden hwad som för desse 2 åhr kan återståå, \nembl. för 4 kor åhrl. dess tijonde smör, 
för ett barns christning och kyrkiogång, sampt offer för 2:ne åhr/ och om sin ort sökia h. 
kyrkioherden i Hammardahl, blifwandes så wäl denne, som flere dragoner warnade, ofwan-
nämde K:l. M:tz resolution sig till underdånigste efterrättelsse ställa.  
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27. Ehuruwäl Jon Gryta hadhe i gode mäns närwaro för h. Daniel Hammarin utsagdt, att Pär 
Pärsson i Högen skall för 8 à 10 åhr [sedan] fått 3 st. bäfrar, hwilket Jon Gryta än påstodh, 
beropandes sig ryttaren Pär Påhlsson till wittnes, som nu war i Stokholm, dock emedan han 
[fol. 160v] det med inga andra skiäl har gittat bewijsa, warandes et wittne intet fult bewijs, hälst 
denne ryttare, \som/ långt bort är stadder, och owist om han är lefwandes ell. död, fördhen-
skull wardt Pär Pärsson för Jon Grytas angifwande frijkalladt.  
 
28. Det hade Olof Roelsson i Söre låtit instämma kyrkioherden ehrewyrdige och wällärde h. 
Elias Oldbergh, för det han låtit sitt folk emot söndagen näst effter d. 2 julij sidstl. fahra till 
Gräningen, dherest dhe öfwer söndagen förblifwit och gudztiensten försummat. Här emot 
exciperade h. kyrkioherdens mågh wällärde h. Daniel Hammarin, att kyrkioherden i Grä-
ningen har sine fäbodar, och så lät han sitt folk om fredagz morgonen resa tijt att see om 
boskapen, och taga heem aflet, tänkiandes, som och dess befallning [fol. 161r] warit, att dhe till 
lördagz afftonen skulle komma heem, men så som dhe af ett och annat hinder blefwo uppe-
håldne, så att dhet intet kunde låta sig göra, dristade de intet gifwa sig på wägen, uthan först 
biwistade bönen i Gräningen, som der hwar söndag hålles, efftersom samma byy så långt från 
kyrkian är belägen, att dhe omöijel. hwar söndag kunna till kyrkian fahra, förmenandes altså 
h. Daniel at härutinnan intet woro försedt. Pär Hindersson i Gräningen betygade, att så i sann-
ing war som h. Daniel berättat hadhe. Hwarföre och wid så beskaffat sak, fant häradzrätten 
billigt, h. kyrkioherden och dess folk i detta måhl at endtlediga.  
 
29. I lijka måtto hade Olof Roelsson angifwit \cappellanen/ Pehr Klokhof att han dagen för 
Mariæ besökelsses dag förleden sommar warit i Gräningen [fol. 161v] och gudztiensten icke 
bewistat här wijd kyrkian, det h. Olof \Pehr/ tilstod, men förklarade att han den gången, som 
wanligit plägar wara, reste tijt, att förhöra dhe gambla, som intet för dhen aflägne långa 
wägen förmå komma till kyrkia, uti deras christendom och med samma tillfälle hölt han dher 
gudstienst, hwilket med honom Gräningeboerne intygade, och altså wart h. Pehr i detta måhl 
libererad och frijerkänd.  
 
30. Påhl Ifvarsson uthi Lungre och Gudmun Ersson på Åsen i Hammardahl s:n kärade till 
Olof Pålsson i Klösta om 14 d:r s.m:t som h. Pehr Klokhof hadhe a:o 1694 lånat af dheras 
puppiller, ryttarens Bengt Erssons barn i Fiäle, och Olof Pålsson caverat före, williandes 
hafwa samma pengar igen. Olof Pålson [fol. 162r] nekade icke till cautionsskriften och sade 
fördenskull han och låtit citera h. Pehr, hwilken jembwäl lånet wederkiendes, skulle och det 
betalt, om icke desse swåra tijdher honom hindrat. Förmyndarne påstodo \en/ prompt betahl-
ning och dy upsade Olof Pålsson sin caution, då h. Pehr lofwade ställa annan löfftesman, men 
förmyndarne woro dher med intet tilfrijdz, hwarföre blef resolverat, att h. Pehr Klokhof såsom 
uti en tilstådd saak, effter den 5 § i Kongl. executionsstadgan \M:tz påbud af åhr 1664/ bör 
desse ofwanstående 14 d:r s.m:t med interesse à 6 procento genstan betala, hwilket enär det 
skedt är, blifwer Olof Pålsson sin caution entledigadt, så frampt h. Pehr eij förmår prolong-
ation af lånet och en annan löfftesman anskaffa. Hwad eliest förmyndarens begiäran anbe-
langar att slippa [fol. 162v] sit målsmansskap, så lembnas dhem till nästa ting giöra sine 
räkningar färdige, då rätten dhem will öfwersee och resolvera hwad skiäligt pröfwas.  
 
31. Beswäradhe sig länsman wälförståndig Nilss Calsson öfwer Anders Siulsson i Utters-
gården, som skulle han förleden höst på kyrkiowallen, emot honom föröfwat någon otijdig 
mun, som der af skall kommit, att d. 15 octob. ankom en förrymd dragoun ifrån Hammardahl 
tillijka med en kohna, under 4 man wacht, och så som effter dhen ordning länsman hållit 
öfwer sådane fångewachter alt sedan 1695, warfwet stod på Wästeråsarne, hade länsmans 
hustru åstad sändt drängen effter dhem, emedan länsman war på husesyn hindradt, och ibland 
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dem jembwäl tilsagdt And. Kiälsson, hwilken icke allenast wijd förbijgåendet hos länsm. 
Jacob Jöransson, der länsman stadder war, \på/ honom skal mun brukat, at sådant icke woro 
rätt, uthan [fol. 163r] iembwäl då han tilbaka kom samma orden fördt. Dessutan klagade och 
länsman att imedlertijd effter denne wachten wäntades, hade hustrun sändt i nästa gården i 
Klösta och Korsta at imedlertijd få dhem til hielp, men ingen welat sig infinna, heemställan-
des länsman en sådan olydno till tingzrättens beijfrande. And. Kiälsson enskyllade sig icke 
anorledes hafwa talt länsman till, än att han begiärte det han wille tilsee det ordningen gingo 
rätt, och at han tychte denne skiutzen här ifrån till Brunflod wara för stoor emot det andra 
giort. Sedan kommo honom för tätt uppå, efftersom han nyligen hade skiutzat prosten.  
 Länsman swarade att han intet kan råda före att icke alla skiutzar blifwa lijka, och skall 
det den ena skiutzar längre än dhen andra wijd åhretz slut jembkas, emedan länsman dhem 
alla i en bok anteknar. [fol. 163v] Sedan, prosteskiutzen anbelangande, så är den och särdeles 
bland frija skiutzsar anförd, och länsm. alt utaf bemelte bok wisade, som och tingzrätten dher 
utaf befant, att Anders Siulsson ingen oförrät woro tilfogadh, hwilket honom blef förehållit, då 
han sig förklarade, det han på länsman ingen mun brukat, utan allenast begiärte att med 
allmogen få komma till räkning, det och tolfman Erich Pärsson i Moo wittnade. Och alt-
dherföre, såsom här ingen excess ell. särdeles otidighet war begången, kunde eij heller And. 
Kiälsson, med något straff wijdare beläggias än at han med alla andra, särdeles Korsta och 
Klösta boerne, alfwarl:n förmanas, uti det å embetes wägnar länsm. befaller wara hörsamme 
och lydige wider swårt straff tillgiörandes. [fol. 164r]  
 
32. Det beswärade sig Jöns Enarsson i Bye, öfwer ett långtää [inhägnad väg], som uti hans 
moders enkiestånd och emot hennes lof och minne, skall af sahl. Lars Salmonsson wara lagdt 
in på Jöns Enarssons åker, ehuruväl det tilförene legadt upp igenom Lars Salmonssons, Jacob 
Jöranssons antecessor matrimoni, egna ägor, och såsom bemelte långtää är honom både winter 
och sommar till stoort mehn och förfång, sampt skada och hinder, dy begiärar han, att det 
måtte till dess förra rum återläggias. Och aldenstund Jacob Jöranssons hustru Agnis Jönsdotter 
här om skulle bästa kundskapen hafwa, dy inlade han en skrifft, der uti hon förmäler, att 
hennes sahl. man Lars Salmonsson och Enar Pärsson skola för lång tid sedan här om förlijktz, 
att dhe tillijka af denne gata till skogz skulle sig betiena, och der emot skall Lars Salmonsson 
till honom afståt ett qvarnställe, derest sahl. magister Salmon Blix hade hafft en såg, så och 
2:ne stargolf i sundet belägne, hwar igenom [fol. 164v] hon förmenar detta häfde byte lagl. wara 
skedt, och i långan tijd stådt, och fördenskull icke kunna åtalas. Jöns Enarsson påstod att 
qwarnstället hörde hans gård för till och stargolfwen wiste han intet af. Jacob Jöransson och 
hans hustru begiärte, att om fägatan skulle dhem afhändas, de då måtte fåå sitt wederlag igen. 
 Resolutio. Såsom Jacob Jöransson med hustru tilstå, att dhenne wäg ell. gata ligger på 
Jöns Enars-sons åker, och det pröfwas wara honom til förfångh, fördenskull finner 
häradzrätten skiäligt, i förmågo af det 2 cap. B.b., att de böra läggia honom å dhen stad och 
ställe han för låg, och Jöns Enarsson ifrån honom befrija. Anbelangande det wederlag Jöns 
Enarssons fader skall der emot fåt, nembl. en qwarnställe och 2 stargolf, så emedan der till 
intet bewijs är framtedt, dy lembnas det till wijdare utförande. [fol. 165r]  
 
33. Kunde med husesynens afdömande på furijarebostället Kalstad, crono, häradzrätten sig 
intet befatta, aldenstund hwarken förra synen och domen, eij heller h. gen.majorns och landz-
höfdingens resolution war wid handen.  
 
34. Kom för häradzrätten Hans Jonsson i Korsta, beswärandes sig öfwer dragounerne af cap. 
wäll. h. Carl Rutencrantz compagnie, Hans Wassman och Johan Bergman, som förledit åhr 
tient h. majorn, hurusom de 13:de dagh juhl om \afftonen något in på/ natten, kommit til 
honom och begiärat kiöpa \öhl/, hwilket Hans Jonson dem i förstone nekat, dock omsidher 
låtit dem fåå 2 kannor. Äntel. när de på begiäran intet fingo mehra, aldenstund det då war 
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långt lijdit på natten och Hans med sin hustru hade gådt till sängz, stijger Wassman till sängen 
och med toma kannan slår honom i hufwudet, att hon gick sönder, slåendes [fol. 165v] wijdare 
hustrun med grepanet i ansichtet, att hon blef både blå och blodig, och när hustrun honom bad 
låta blifwa, hade Wassman swarat, kanske din hora du mister barnet, fattandes så honom Hans 
Jonson i håret \och wille/ draga honom utur sängen, men som det icke gick ann, tog han 
kiettelljernet att slå honom med, det hustrun sammaledes afwärde med armen, till dess att Jöns 
Sachtmodig honom der ifrån drog. Dher på hade Wassman lupit uth, komandes inn medh en 
stöör, och slog till åth sängen, men det fastnade stören emot en åhs, och imedlertijd togo Jöns 
Saktmodig och Anders Siulsson stören af honom, hwarpå Wassman straxt sprungit uth effter 
en annan stöör, slåendes på lijka \sätt/ till Hans Jonsson med honom, dhen han med ett wedträ 
[fol. 166r] undanbögde. Dher effter fattade Wassman Hans Jonsson i håret, och de såledz 
omkull på golfwet, hwar wid Hans Jonsson honom gifwit några öhrfijlar, så att han dher med 
lät blifwa och gick uth på gården. 
 Sedan begynte Johan Bergman att föra en otijdig mun, med grofwa skiähltzordh, kallan-
des Hans Jonsson både tiuf och skiälm sampt mördare, som Jöns Saktmodig och h. Joh. Gus-
taf Charliere skola wittna, anhållandes Hans slutl. att efftersom han således af desse dragouner 
är handtherad, det måtte han uppå dem en behörig satisfaction och näpst undfå och bekomma. 
Wassman kunde intet neka, att iu dhem emellan hade warit något wäsande effter Hans intet 
wille låta dhem fåå öhl, men intet skall han så framfarit som Hans Jonsson har förebrakt. \På 
den afgångne citation instälte sig intet Bergman straxt./ 
 Sin talan [fol. 166v] att besanna beropade Hans \Jonsson/ sig till wittnes Jöns Andersson 
Saktmodig och And. Siulsson, hwilka med parternes samtycke aflade eden och separatim exa-
minerades.  
 Jöns Saktmodig berättade att desse dragoner om afftonen, något in på natten, kommo till 
Hans och fingo på begiäran kiöpa 2 kan. öhl, men när dem mehra wägrades, effter Hans med 
hustrun hade gådt till sängz, hadhe Wassman stijgit till sängen med toma kannan, \och/ sagdt, 
fåår intet öhl skall blifwa annat af, slåendes Hans i hufudet med kannan att hon gick sönder, 
fattandes sedan till kiettelljärnet, hwilket när det honom blef aftagit, springer han uth effter en 
stör, och när han kom inn, skulle han slå till Hans och hustrun i sängen, men fastnade emot 
åsen i taket, derföre löper han åter uth effter en annan stöör, wiljandes äfwen med honom slå 
[fol. 167r] wärden, som med att wedträä bar undan, och så bar det i hoop på golfwet. Hustrun 
hade Wassman kallat hoora, så hade hon och här utaf fått 4 blånader. Effter en stund hade han 
gåt uth, då imedlertijd Bergman hafft något wäsende för sig, det tingzrätten icke afhöra kunde, 
effter han war absens. Då nu Bergman åter kom inn, kallade han Hans Jonsson och dess 
hustru mördare och hora, sampt skiälm, dock hade intet widare blifwit af. Tog afträde. 
 Sedan inkallades And. Siulsson, hwilken om slagzmålet och \dess/ begynelsse giorde 
samma berättelsse som Saktmodig, så och \om/ blånaderna, men skiältzorden hade han inte 
hördt mehra än hustrun fick heta hoora. Tog afträde. 
 Här wijd instälte sig Bergman, giörandes sin uhrsächt, att för den nyligen lagde ijsen, han 
intet så snart har kunnat komma öfwer färijesunden, här och Owijken emellan, hwilket eij 
annars än för laga förfall [fol. 167v] kunde ansees, och blefwo dhenne Bergman angående, 
wittnen förekallade och på sin för aflagde edh anmante saningen att säija, då först Jöns Sakt-
modig betygade, att Bergman wäl hade tillijka med Wassman \welat/ hafwa öhl, och till dhen 
ändan warit till sängen, men intet hade han slagit wärden, eij heller giort Wassman någon 
hielp med stören ell. annatt, allenast då Wassman fått hugg och gick uth, hade Bergman brukat 
mun på Hans Jonsson, för det han så illa gådt åth cameraten, kallandes honom tiuf och 
mördare, men intet wijdare. Q. När Wassman war uth effter stören, hwarest han den samma 
tog? Sw. att han intet wet, om han war uth på gården, ell. om han tog honom i förstufwan. 
Wassman påstod, att det icke warit någon stör, utan en kiepp, som folket lembnat i för-
stufwan. 
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 Sedan Saktmodig \hade/ tagit afträde intet lades... \Cont. vid. n:o 47/ [målet fortsätter, se 
§ 47] [fol. 168r]  
 
35. Efftersom Claes Pärsson i Höllie har emot söndagen d. 24 octob. sidstl. om lördagen 
sedan predijkan war ändad sig underståt att fahra till Gräningen 3 mijhl här ifrån, för hwilken 
resa han af länsman är blifwen warnad, hafwandes så medelst om söndagen försummat guds-
tiensten wijd kyrkian, dy skall han dherföre effter Kongl. M:tz placat om sabbatzbrutt § 11 
böta 40 m:k s.m:t. 
 Icke heller kan tingzrätten befrija Erik Simonsson i Österåsen och dragoun Pehr 
Wåghalss för samma straff, aldenstund dhe sammaledes om en lördagzaffton antagit sig en 
resa till Gräningen 3 mihl här ifrån, hwar igenom dhe om söndagen hafwa gudstiensten 
försummat, och till den förrättad woro, \icke/ med sin resa innehållit. 80 m:k s.m:t. [fol. 168v]  
 
36. Uppå samptl. Söre byemäns wägnar klagade länsman Nilss Carlsson öfwer den skada och 
intrång, som Bredwågz man dem åhrl. på deras skatteskog och slott tilfoga, icke allenast med 
betens förödande, utan och gräswallens förtrampande höst och wår, der medelst gräswäxten 
aldeles förswinner, warandes majorn wäll:e h. Carl Gustaf Charliere i åhr skada tillfogadt till 
2 sommarskrinder och Nils Bunt lijka så, förutan \de/ andras skada, som icke mätin är, det 
tolfman Erik i Moo med Petter i Siör hafwa synat, anhållandes at de för sådant måtte plichta 
och här effter wid ansenligit straff förbiudas, widare dhem att afreda, hälst och h. gen.majorn 
och landzhöfd:n d. 20:e maij 1695 dhem det har förbiudit.  
 Bredwågz män kunde icke till dhenna skadan neka, men beklagade att Söre mans slotter 
liggia så när till deras fäbeet, så att dhe swårt hafwa sin boskap dher ifrån att wakta. [fol. 169r] 
Men aldenstund Sweriges lag i det 9 cap. Bygg.b. L.L. sådan åwärkan förbiuder, dy blef och 
resolverat, att Bredwågz man nu förutan skadans återgiäldande skola för åwärkan böta 3 m:k 
s.m:t, iembwäl och här effter wijd 5 d:r s.m:tz wijte förbiuden yttermehra h. majorn och Söre 
mans slotter att åwerka, dock dem lembnat att förenas, om de sig med gierdzlegård willia 
skillia.  
 
37. Togz under händerne d. 3 sept. näst förwerkne håldne syneförrättning öfwer häfd och 
byggnad wid skattehemanet Bredwåg 3 ½ t.l. som hust. Brijta Kiälsdotter åbor, och är dra-
gonehåll under Lijtz compagnie, hwars fehlachtigheter sig bestego till 27 d:r 16: 8 s.m:t, 
dhem enkians son lofwade bättra, och henne pålagdt blef inom 3 åhr att giöra, och imedler tijd 
förblifwer jorden K:l M:tz till säkerhet.  
 
38. Företogz dhen husesyn som d. 4 sept. sidstl. är hållen på Lorentz Wanschiers hemman 
Söre, om 4 t:l crono [fol. 169v] dragonehåll wijd Lijtz compagnie. Samma hemman har Joh. 
Ahlman 1693, 1694, 1695 och 1696 brukat emot frijhet, men 1696 är bonden Nilss Pärsson 
tijt satter. Af dhen håldne synen fans allenast upfördt, hwad Ahlman under sine 4 frijhetzåhr 
har bygdt och lagadt, och sig besteg till 31 d:r 17: 8 s.m:t, men när den åhrl. räntan, som 
Ahlman niutit, honom beräknas, blifwer det 75 d:r 28 s.m:t och således en brist af 44 d:r 11: 
16 s.m:t, dhen Ahlman bör ärsättia af sin egendom, och der den eij förslår komma 
cautionisterne derföre att häffta. För det öfrige åligger wederbörande nästkommande wår, att 
fulborda hwad som på denne synen felar, och skoda[?] sampt pröfwa alla felachtigheterne, på 
\det/ att skönias \må/ huru Nilss Pärsson det emottager.  
 
39. Dhen förrättade husesyn på cronohemmanet Österåsen om 2 t.l dragonehåll wid Lijtz 
compagnie blef [fol. 170r] till afslutande tagen, hwilket Hemming Gisslesson åhr 1679 på 
frijhet uptagit och åbodt till 1689, men då i stor fattigdom dödt. Effter honom har sonen Jöran 
Hemmingzson utan föregången \syn/ emottagit, och altsedan häfdat, och effter sonen intet 
hade ärfft fadren, så kunde man icke heller för hans åhr honom gravera, uthan för dhe 44 d:r 
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13: 20 s.m:t fehlachtigheter med sonen för dess 7 åhr, beräknat från 1690 till 1696, fölliande 
liquidation fattad. 
 
 Jöran Hemmingsson  För nya stufwan sedan  
 för 7 åhr a 6 ⅔ d:r  fehlachtigheterne afföres 13: 15:  –  
 åhrl. 46: 21: 8 Badstufwan   6: 21:   8  
   Restat up 12 mälingar    12:  – :  – 
   1/6 part i qwarnhuset      3: 10: 16  
   Gerdzlegården   1:  – :  – 
  ________    Saldo 10:   6:   8 
 [Summa] 46: 21:  8   46: 21:   8 
 
 Hwilket saldo honom åligger föliande åhr att bota ell. contant betala.  
 
40. Dhe fehlachtigheter som effter hållen syn d 6 sept. sidstl. är fundne [fol. 170v] på Lars Erss 
och Enar Staffansons hemman i Gröttom 3 t.l skatte, dragonehåll wid Lijtz compagnie, till 31 
d:r 18 s.m:t ansades åboerne inom 3 åhr att bättra, och skatträttigheten K:l M:t förbehållen til 
säkerheet.  
 
41. Effter synemännernes ompröfwande är fehlachtigheterne wid skattehemmanet Huse, om 3 
t.l, som Johan Flygare åbor, befundne till 29 d:r 25: 4 s.m:t, hwilket är dragonehåll under Lijtz 
compagnie. Desse fehlachtigheter ansades skatteman att bättra \innom 2 åhr/ och K:l. M:t dess 
säkerheet i jorden förbehållen, warandes dock honom fritt lembnat att sökia dhem som gården 
för åbodt, om de sin plicht efftersatt hafwa.  
 
42. Upböd Pär Ersson i Österåsen och Heggenås s:n skattehemmanet ibidem om 2 tunnland 
\3 gången,/ det han utaf Hendrik [fol. 171r] Nilssons barns förmyndare emot 45 d:r s.m:t effter 
kiöpeskrifften d. 13 nov. 1695 \inlöst,/ och emedan det går utom börden, och buden med för-
behåld af Kongl. [Maij:tz] höga rätt till inlösen äro skedde, dy kunde intet wijdare lag farande 
tillåtas, för än på högstbemelte Hans Kongl. M:ts wägnar detta hemman blifwer h. gen.majorn 
och landzhöfdingen hembudit, hwars beskaffenheter äro, att det är dragonehåll under Lijtz 
compagnie, god åker och eng, timber sampt giärdzell och wedskog, så och skog till bark och 
näfwer, fiskewattn tarfweligit, diurfång och mulbete, qwarnställe till husbehof och gammalt 
skatte, som nämden eij annat wiste.  
 
43. Till ödmiukhörsamste föllie af h. gen.majoren och landzhöfdingens wälborne h. Carl 
Gustaf Frölighs remiss d. 21 martij sidstl. för regementzskrifwaren wälb:de Nilss Molin, blef 
undersökt om cronohemmanet Söhre, Lorentz Wanschiers, 4 tunl. och dess ödesmåhl, då det 
af nämden och [fol. 171v] närwarande allmoge enhälleligen blef intygadt, att besagde hemman 
altsedan åhr 1675 har öde legat, då leutn. Wanschier a.o 1674 fölgde med regementet uth till 
Tyskland, lembnandes på hemmandet en landboo, Pähr Jacobsson ben:d, hwilken åt hans fru 
skulle det bruka till hälfften, så att samma bonde således inga cautionister hade, men uti de 
swåra åhren då inföllo, öfwergaf denne landboo hemmanet, och så hade det kommit att liggia 
till åhr 1693 då en, be:d Johan Ahlman, det på frijheet uptog, och war det redan icke allenast 
till husen merendels förfallit, och alla gerdzlegårdarne förruttnade, uthan åkeren öfwer alt i 
fast linda och engarne skog- sampt måsswuxne. Till detta hemmans uprättelse finnes tarfwelig 
timber- och bark- sampt näfwerskog, gierdzlefång och wedbrand ymbnigt, god åkerjord, lijten 
och wida belägen skog, mulbete tarfweligit, qwarnställe till husbehof, magert fiske i elfwen 
och elgzwånor ibland. Under warande ödesmåhl han ingen af dess egor för [fol.172r] grääsgiäld 
sig betient, utan allt legat för fääfoot, allenast i krijgstijden och först det blef öde har effter h. 
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generalens Sparres befallning, här som annor städes, det blifwit slagit till hälfften, och halfwa 
delen af höet fört åth Frössön till fouragie. Till detta hemmans uprättelse är a:o 1695 d. 27 
nov. anslagne 6 åhrs frijheet, utaf hwilka frijhetzåhr Johan Ahlman åtniutit 4, men inne-
warande åhr 1697 är en, b:d Nilss Pärsson, der till kommen, hwilken åhr 1697 så wäl som 
1698 der af ingen ränta utgiör, efftersom och Johan Ahlman inför rätten \tilstod/, att hwarken 
för 1693, 1694, 1695 ell. 1696 han någon ränta för merb:te hemman hade utgifwit ell. h. 
regementzskrifwaren Molin den af honom fodra låtit.  
 
44. Uplästes en förtekning på fehlachtige hemman och försummelige åboer som [lieutnant] 
edell och manhafftig h. Evert Pell författat öfwer dem som under h. majorns compagnie lyda, 
hwilken blef upläsen [fol. 172v] och åboerne hwar för sig på det alfwarligaste ansagde sig att 
bättra, ell. och ware förtänkte ifrån heman blifwa afsagde, som och h. leutn. begiärade att Jon 
Gryta i Gungård n:o 23, så och Pär Olsson ibid. n:o 31, som förklarade sig intet längre råda 
med hemmansbruket, måtte afsäijas, hwar med häradzrätten icke hade sig att befatta, utan 
lembnade sådant till häradzfogden.  
 
45. Till bättre bewijs blef till nästa ting lembnadt, dhen instämde twisten emellan Pähr Hin-
dersson i Gräningen och And. Siulsson om 5 d:r s.m:t. 
 Sammaledes upskiötz och saken emellan Erik Olsson i Kougstad emot dragoun Jöns An-
dersson Saktmodig om hemmans bruk och bygnad.  
 
46. Uppå kyrkioherdens ehrewyrdige h. Elias Oldbergz wägnar, beswärade sig dess måg, 
wällärde h. Daniel Hammarin, att fastän han har ett uhrgamalt bref af d. 20 maij [fol. 173r] åhr 
[16]61[?] som tilerkienner Lijtz kyrkia en tridiedahl i Miärte fisket, som af ålder tijtt legadt, 
hwar å jämbwäl h. kyrkioherden har h. gen.majorn och landzhöfdingen wälborne h. Carl 
Gustaf Fröligs immission d. 4 apr. 1695, så och der effter häradzrättens dom d. 20 april 1696, 
så skola lij[k]wäl några obetänkte willie honom ifrån dess nyttiande utestängia, och utsäija, att 
om h. kyrkioherdens folk komma tijt, skola de skaffa dem der ifrån, fördhenskull, allom till 
rättelse, blefo ofwan allegerade acter för sittiande rätt allmogen föreläsne, och alla i gemen, så 
och hwar och en i synerheet, alfwarl. tillsagde, \och förbiudne/ h. kyrkioherden ell. hans folk 
dher wijd uti någon den ringaste måtto oförrätta ell. något mehn tilskynda.  
 
47. [fortsättning från § 34] [Sedan Saktmodig tagit afträde inkal-]  
 lades Anders Siulsson, som betygade at Bergman intet \hade/ rördt Hans Jonsson, [fol. 
173v] då han war till sängen, eij heller under slagzmålet hielpt Wassman. Hwad widare passe-
rat då Wassman gick uth, det wiste Siulsson ingen rättelse gifwa om, aldenstund han der wijd 
hade gått sine färde. Togh afträde. 
 Och emedan det berättades, att rustmästaren Joh. Gustaf Charliere skal här om någon 
kundskap hafwa, dy aflade han med parternes tilstånd edhen och refererade, att Bergman och 
Wassman woro hans faders, h. majorns drängiar, och som de drögde borta, hade han gått till 
Hans Jonsson effter dhem, och när han kom inn, hade alt warit mörkt, Bergman och Wassman 
hade warit stilla och alt tyst. Då han nu drögde lijtet, hade Bergman begiärt at han ville gåå 
med honom, kanskee om han der drögde något, torde han och fåå något med, och såledz hade 
de i stilheet fölgdt honom heem. Större kundskap [fol. 174r] hade Joh. Gustaf Charliere icke här 
om. Tog dherföre afträde. 
 Uppå tilfrågan förklaradhe sig Hans Jonsson inga flere skiäl ell. wittnen hafwa att an-
draga, fördhenskull, sedhan ransakningen war upläsen, förtogz saaken till doms. 
 Resolutio. 
 Häradzrätten har dhenne saken i behörigt öfwerwägande tagit, och alldenstund det af 
wittnens berättelse finnes, att Bergman och Wassman sig icke på lijka sätt hafwa försedt, och 
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förbrutit, dy föranlåtes och häradzrätten deras brutt att skillia, och hwar sak för sig afdöma. 
Hwad fördenskull Bergman wijdkommer, så hafwer Hans Jonsson sielf honom icke kunnat 
beskylla att hafwa sig slagit, ell. att han Wassman der wid har hie[l]pt och bisprungit, utan 
giöra och wittnen honom frij, derföre och häradzrätten honom Bergman uti detta måhl 
libererar och befrijar, iembwäl och för skiältzorden, aldenstund han till dhem nekar, och att 
wittne[n] icke kan honom till saken binda. [fol. 174v]  
 Men hwad Wassman beträffar, så är utaf 2:ne edel. wittnen fulltygat, huruledes sedan han 
med Bergman hade hoos Hans Jonsson kiöpt sig 2:ne kan:r öhl, han welat twinga honom, att 
sällia sig mehra, och dher under honom och hustrun med hugg och slag öfwerfallit, så att hon 
hafft 4 blånader, hafwandes och Wassman kallat hustrun hora, och när han ändå intet fick sin 
willia fram, har han twenne gånger warit uth i förstufwan effter kieppen och med den welat 
slåå Hans Jonsson, hwilket dock icke skedt. Och fastän detta det utseende gifwer, att denne 
Wassmans gierning som ett edzöre, skulle synes komma under det 8 cap. Edzör.b. L.L., så 
finner dock häradzrätten det af en hehl annan beskaffenheet, efftersom hwarken Hans Jonsson 
kunnat påståå, eij heller wittnen betyga, att Wassman warit utom ell. på gården effter desse 
kieppar, utan måtte häradzrätten på sådan händelsse, och i mangell [brist] af fulla bewijs, 
effter den 31 § uti domarereglementet föllia [fol. 175r] det som lindrigast är, så att i anledning 
af desse befintelige skiäl och omständigheter, häradzrätten eij annat kan finna, än det 
Wassman för denne begångne excess och heemgångh, bör effter det 5 cap. Edzör.b. L.L. 
plichta med 40 m:k, så och för julsfridjsbrutt 40 m:k, sampt 4 blånader effter det 13 cap. 
Sårm.b. L.L. 4 gånger 3 m:k, och för skiältzord effter det 43 cap. Ting.b. 3 m:k s.m:t, och 
detta under dhen höglofl. Kongl. hofrättens högwijsa omdöme, med underdånödmiukaste 
wördnat hemstält och lembnat.  
 
48. Emedan såwäl h. majorn som h. kyrkioherden och flere af församblingen högel. klagade 
öfwer den otijdige öhlsälning som i Korsta föröfwas, hwilket aldeles sträfwar emot giest-
gifwareord. 39 § och fördhenskull blef Korsta byemän alfwarl. det förbudit, och sådan öhl-
sälning allena giestgifwaren i Söre tillåten. [fol. 175v]  
 
49. Bewilliades Lars Pålsson i Byom skiötning och fasta på Byom och Hökbäck om 6 tunl., 
hwilket han utaf dess syskon och swågrar d. 6 febr. 1686 har kiöpt, nembl. af Ifvar Pålsson i 
Bye och Brunflod s:n, Jon Olsson ibid. på dess hustrus wägnar, Erik Pålsson i Bye, Pähr 
Pålsson, And. Pålsson i Bye, Pär Simonsson wijd Stugun, Olof Hälieson i Kläppe, Pär Hällies-
son ibid. [och] Gunnar Pålsson i Siör för 87 d:r s.m:t, som kiöpebrefwet utwisar, effter samma 
kiöp fans 3 gånger lagl. upbudit, nembl. 1691 d. 21 nov., d. 24 febr. och d 29 nov. 1692 och 
sedan lagståndit.  
 
50.  Sammaledes bewilliades och Hemming Larsson i Huse fasta på Hendrik Nilssons hem-
man Österåsen och Häggenåhs s:n, 2 t.l., det han af sin fränder Hendrik Nilsson inlöst för 45 
d:r s.m:t, efftersom samma kiöp war d. 22 nov. 1695, 22 apr. och 19 nov. 1696 lagl. upbudit 
och sedan lagståndit, utan någons klander. [fol. 176r]  
 
51. Wijd det att criminal saken n:o 47 förehades till doms, kom häradzfogdhen wälb:de 
Lorentz Bachman, då och fölliande ährender förehades:  
 1. Werificerades mantalslängden.  
 2. Husfolkz- och bostadslängden. 
 3. Med afradzlanden war sama beskaffenhet som förledit åhr. 
 Så och 4. med förmedlingarne, gamla och nya. 
 5. Brännvijnsbrännerijet wille ingen sig antaga. 
 6. Betygades intet tienstelöst folk wara. 
 7. Eij heller några gierningzmän. 
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 8. Tilstod länsman at han fått sin löhn. 
 Så och 9. Måhlsägander sine andehlar af böterne. 
 
52. Ingaf länsman 2 st. restlängder och specificationer uppå dhe af allmogen, som förleden 
sommar och höst försummat ifrån sig lefwerera tijondepenningarne, så och brandstodzmedlen, 
på de effter utlyssningarne dem föresatte terminer, hwilka uplästes, [fol. 176v] men kunde nu 
intet slutas, efftersom dhe alla icke woro speciatim stämde, det och war sidst på tinget, och för 
nästfölliande ting man resan skynda måtte. 
 
 
 
 
Ting 1, 2 och 4 april 1698  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 615r – 640v, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19a, fol. 153r – 176v, ÖLA (defekt) 
 
Anno 1698 d. 1, 2, 4 aprilis hölltz laga ting med allmogen af Lijtz pastorat, närwarande 
ländzman förståndig Nilss Carlson och fölljande häradz edsworne nämbdh.  
 Per Erson i Siör  Olof Anderson i Kallstad  
 Erich Person i Moo  Lars Persson i Nyland  
 Arfwid Erson i Brewåg  Olof Pålson i Klöstad  
 Siul Person i Boda  Jöns Enarson i Byom  
 Olof Hällieson i Kläppe  Erich Ollson i Kingstad  
 Per Ollson i Backgården  Swän Ollson i Fiähle 
 
1. Aflade Pär Erichson i Siör dess huld- och trooheetzeedh, eftersom på sidsta ting han war 
borta.  
 
2. Upplästes dee wijd förra tingzprotocollen antechnadhe Kongl. placater och förordningar. 
Förehades mantalslängden och afradzextractet.  
 
3. Saakfältes konan Märit Erichzdotter för begångit lägersmåhl med fältdskiärsgesällen 
Gustaff Albrecht Helmond, som här ifrån till Norrie är förreest, efter Kongl. Maij:tz för-
ordning de a:o 1694 att böta 20 m:k s.m:t, så och ståå uppenbara kyrkioplicht.  
 
4. Bewilliades cappellanens i Hammardahl h:r Wellam Klangundz hustru Maria Gestrinia 
[fol. 615v] dilation till nästa ting at swara till det sabbatzbrutt hon är angifwen före, eftersom 
det intygades at hon war siuk.  
 
5. Det angaf säxmannen Anders Kiälson i Uttersgårdhen Jöns Andersson i Strand sampt dra-
gounen Jöns Mikelsson Braaf från Hammardahls tingelag för det dhe förleden trättonde dag 
juhl reest från Häggenås kyrkia och dhen dagen ingen gudztienst bewistadt. Hwar öfwer å 
sine, så wäl som Jöns Andersons wägnar Jöns Braaf sig förklarade, at dee woro under reesan 
till Norrie, och hade om lördagen reest en fierdedeels mijhl på andra sijdan om Häggenås, 
derest dee öfwer natten hwijlade. Om morgonen reste de bittijda uth, i meening at komma till 
Aspåås kyrkia, men när dhe kommo till Per Helgesson i Byom wardt dhem sagdt, att i Aspåås 
ingen gudztienst blefwo. Då hade dee nu för långdt, att till någondera kyrkan af de andra de 
med sine trötta hästar och swåra lass komma kunde, uthan blefwo under gudztiänsten hoos 
Per Hellgeson stilla och giorde der böön för sig, hwilket och Per Hellgeson wittnade, så att 
först den tijden folcket kom utur kyrkian, de sig på reesa begofwo. [fol. 616r]  
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 Resolutio. Såsom Jöns Andersson i Strand och dragon Jöns Braaf, hafwa natten emoot 
trättonde-dagen legat eij längre än wijd pass en fierdeels mijl från Häggenåås kyrkia, derest 
den dagen gudztiänst fijrades, så hade dem och ålegadt till förrättad gudztienst der stilla 
förblifwa och ingen reesa, emot d. 11 § i Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrutt för begynna, 
hwilket, som dhe giort hafwa, och sig således emoot högstbem:te placat försyndat, så anstår 
det icke häradzrätten dem att frija från dee 40 m:k s.m:t straff hwardera, som högstbem:te 
placat slijkom pålägger. Den som eij orkar botum sitte 8 dagar wid watn och bröd.  
 
6. Föredrog lieutn. edell och manhafftig h:r Evert Pell hurusom Per Jonssons hemman i 
Handog 5 tunnel. crono, nu i åhr lär förfalla till öde, sedhan Swen och Johan Samson, hwilka 
för 4 åhr sedhan wid pass det på frijheet uptogo, hafwa det bägge för armod skull måst 
öfwergifwa, så att ehwad flijt lieutn. har, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz reglemente, 
anwändt till bem:te hemmans och åboers bibehållande, har sådant ändå intet kunnat hielpa, 
hwar till [fol. 616v] h:r lieutn., som och med honom nämbden intygade, föregaf hemmanetz 
slätta lägenheeter emot den stora skatten orsaken wara. Derföre har lieutnanten der på ingen 
åboo ännu kunnat erhålla, ehuruwähl han med ländzman der om på alt sätt sig wijnlagdt, och 
lofwat undsättia den samma med sädeskorn. Det samma skiedde och nu i samptel. tingz-
allmogens närwaro.  
 Berättandes h:r lieut. wijdare att h:r majorn här om hade h:r general-majorn och landz-
höfdingen berättat, och på alt giörligit sätt vigilerat så att hemmanet skulle conserveras. 
Hwilket och med honom nämbden wiste betyga och att för hemmanetz slätta hwilkor ingen 
åbo sig der kan bärga. /: I medler tijd och på all händelse att hemmanet skulle i åhr blifwa 
utan åbo, tilsades Handogz byemän sig af dess ägor för gräsgiäld icke betiäna.  
 
7. Det fodrade dragoun Jonas Graam af dess hustrus målsman Per Persson i Stafzgården nå-
got innestående arf, nembl. en kopparkiettell à 3 ort 4 skilling sampt 12 t:r korn, hwar emoot 
Per Persson i dess insände förklaring icke nekar betala hwad som efter arfzlängden hoos 
honom innestår, den Graam icke welat honom upwijsa, men nu den samma [fol. 617r] framlade, 
daterat d. 16 octob. 1680, hwar utaf befans på Grams hustru Kierstin Jonsdotter ståå upförde 
12 kannor korn, sampt 2 ort och 4 skilling i en kiettell, den 3:die orten hade hon inlöst af 
brodren, så att denne heela kiettell tillstodz wara Kierstin tillhörig, och altså pålades Per 
Persson kiettelen eller dess wärde till Graam at uthbetala, så och kornet 12 kannor efter 6 d:r 
s.m:t tunnan, aldenstund han det så länge hoos sig haft hafwer, så frampt han det in natura eij 
kan lefwerera.  
 
8. I hörsampte föllie af generalmajorns och landzhöfdingens wälborne h:r Carl Gustaff Frö-
lichz remiss d. 9 apr. 1695 undersöcktes om den slåttrödning 1/8 mijhl från gården, och 
Hellgiemyran, sampt 4 golf wid Geetsiön, som för långlige tijder skohla wara kombne från 
det cronohemman, hwilket Jöns Ollson i Österåsen åboer, och till det cronohemman som 
dragoun Per Ruth nyligen tillträdt, hwilken slått Jöns Ollson återfodrar, efftersom hans 
hemman icke elliest skall kunna beståndandes blifwa. Pehr Ruth sade sig här om ingen 
kundskap hafwa, derföre och till uplyssning blefwo dee af Jöns Ollson åberopade wittnen 
edel:n hörde, nembl:n corporalen Gissle Hielte [fol. 617v] och Jöran Hemmingson i Österåsen. 
 Corporalen Hielte betygade, det han af gamle Hemming Gissleson i Österåsen ofta hörde 
berättas, att 40 åhr wid pass hade en, ben:d Gudmun Swänsson, åbodt det hemman Jöns 
Ollson innehafwer, som då war skatte, och samma tijd hade Gudmun sin broder Olof Swänson 
inne hoos sig, hwilken efterlet en mähling åker och ofwan specificerade slåtter att bruka i sin 
lijfztijd, men sedan skulle det gå till hemmanet igen. Lijtet der efter wardt Olof gift till Per 
Rutz hemman, som och skall då warit skatte, då han äfwen brukade desse ägor in till dess 
hans hustru blef landet förwisat och Olof fölgde med henne till Norrie, och då kom åker-
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mälingen till hemmanet igen, men ängen intet, utan ligger den under Rutens hemman ännu. 
Tog afträde. 
 Och förekallades Jöran Hemmingsson, hwilken uti alt förde samma tahlan, och att han 
detta hördt af sin gamle fader Hemming Gissleson. Tog afträde. 
 Att ju Pehr Ruth hade mehra slått till sitt hemman kunde icke nekas, men sades dher 
emoot, att hans hemman woro 2 ¾ tunnel:d, men dhen andres allenast 2 tunnel:d, dock in-
tygades der wid att Jöns Ollson alt för lijten slått hade emot [fol. 618r] den andre, så att hem-
manet intet kan begåå sig. Med denne saaken har häradzrätten sig intet wijdare kunnat befatta, 
utan till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz nådige förordning de a:o 1693 den såsom crono-
hemman emellan, h:r generalmajorn och landzhöfdingen i ödmiukheet heemställer.  
 
9. Det fodrade Nills Jonsson i Kiänåsen och Aspåås s:n af Hemming Andersons sterbhuus i 
Handog 2 st. koor och 1 st. qwijga, sampt 10 d:r k.m:t, och efter koerne och qwijgan genom 
excution äro tagne till den huuserötes afbetahlning, som Hemming Anderson är d[ö]mbd före, 
så påstår Nills Jonsson, att cautionisterne Nills Larsson i Bredwåg och Nilss Bundt måtte 
honom sådant ärsättia, efftersom deras skyldigheet warit, för huserötan att häfta, och dhen 
icke af hans egendom betala, hwilken Hemming Anderson honom Nilss Jonsson till säkerheet 
och betahlning hade updragit. Dock emädan å kärandens sijda sådant intet bewijses, hafwan-
des han eij heller denne sin pant effter 1665 åhrs Kongl. förordning med intechning bewakadt, 
[fol. 618v] warandes huuseröta bötter en priviligeradt skuld, som på dhen händelsen när ingen 
vigilance finnes, för annor privat fodran förträdet äger, och fördenskull kan hoos cautionist-
erne ingen regress äga, utan hålle sig till sterbhuuset om der något finnes. 
 Wijdare kärade Nills Jonsson till Nills Öneson i Lungre om en koo, den Nills Öneson af 
honom på leega hafft, och är blifwen förolyckad, påståendes derföre sin betahlning à 4 d:r 
s.m:t och emädan Nills Öneson icke hade något med skiähl här emoot att förebära, förden-
skull som låhn icke bör missfaras, dy dömbdes han efter det 8 cap. Kiöp.b. L.L. samma koo 
att förnöija med 3 ½ d:r s.m:t.  
 
10. Beswärade sig samptel. allmogen ifrån Ström sochn hurusom dragoun Olof Höök är ny-
ligen beträdd, att hafwa borrat under kyrkioherberget, och der uthstulit 1 ½ tunna korn, som 
wijd upmätningen funnit är, hwilket deels kommit kyrkian, deels kommit Kongl. Maij:t och 
cronan till, och alldenstund allmogen som der om wacht hållit, har det måst betahla, så anhålla 
dee, det denne dragoun måtte sådant af sin egendomb [fol. 619r] betala, eftersom han har något 
till bästa, som är 1 st. koo, 10 st. getter, 3 st. fåår och en bååt, förutan annat smått. Dragoun 
Höök kunde icke neeka till det han iu tagit något korn, wijd pass 1/4 tunna, men intet mehra, 
dock hade han intet borrat något hohl, utan det warit för giort af dem som der stulit.  
 Q. huru han blef det hohlet varse? Swarade att han såg korn liggia i sniön, och derföre 
gick han tijt och tog sig lijtet med. Men allmogen påstod att han sielf hade borrat och heela 
stölden begådt, hwar till han ändå nekade, men kunde ingen den ringaste anledning gifwa på 
någon annan, som det skall giort, derföre blef honom förehållit att så länge måste han ståå för 
altsammans. Elliest hade denne dragoun en gång tillförene för tiufwerij blifwit dömbd och 
straffat, och skall frambgeent denne odygd bruka, fast han icke altijd kan ärtappas. 
 Mehra war intet att påminna, och fördenskull blef detta ährende med nämbden öfwer-
lagdt, serdeles om det för en simpel stöld eller för kyrkiotiufnad bör komma att ansees. När 
man ser på det 24 cap. Tiuf.b. L.L. så lyde orden således: Stiähl man i kyrkio [fol. 619v] eller 
kyrkiogårde af androm eller samma kyrkio henne godz, eller det i hennes wärio lembnadt är. 
Det som nu är stulit, har wähl intet legat förwarat i kyrkian eller kyrkiogården, dock i 
kyrkians huus och herberge straxt in wijd boogårdzmuren. Godzet eller spanmåhlen har deels 
kommit kyrkian till, och af höga öfwerheeten anordnat till dess byggnad sampt wijns inkiöp-
ande, den öfrige spanmåhlen war Kongl. Maij:tz och cronans. Att döma detta criminale effter 
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det 24 cap. Tiuf.b. och 3 § i Kongl. strafordningen tyckes wara för swårt, aldenstund det till 
besagde rum icke så egentel. kan appliceras. Att och ansee det som en simpel stöld, så tykes 
för ringa straff der på föllia, eftersom factum är något swårare och gröfre, än det woro skiedt 
och föröfwadt på någons private egendom, och fördenskull har den högl. Kongl. hofrättens 
högwijsa omdöme, häradzrätten denne criminal saak, underdånödmiukel:n skohlat under-
ställa, kunnandes hwad sielfwa tiufften angår häradzrätten eij finna annat, än Olof Höök bör 
swara för dee 1 ½ tunna korn som saknadt är [fol. 620r] och utan straffet det af sin egendom 
betala med 20 d:r k.m:t tunnan.  
 
11. Öfwerlades den wid sidsta ting förehafde saak, emellan ländzman Nilss Carlson och Jon 
Påhlson i Kallstad, om handklöfwerne som Jon Påhlson tagit af en, som förleden sommar satt 
i arrest för skogzeld, medan han gick i kyrkian, då Pehr i Siör hördes och tillspordes, om han 
gifwit Jon Pålson lof dertill, hwar till han swarade neij, utan hade arrestanten jämbrat sig der 
öfwer, att han skulle gåå med järnen i kyrkian, då Per bedit Jon giöra som han wille. 
 Detta öfwerlades, och såsom Jon Pållsson allenast under den stund arrestanten gick i 
kyrkan har jernen af honom tagit, men sielf fölgdt med och hållit wacht om honom, det icke 
heller war så swår sak han satte före, eftersom och ingen skada skiedt, och fördenskull blef 
Jon Pålson frijerkiänd, med åthwarning, att öfwer fångarne noga wacht hålles.  
 
12. Aflade färjemannen Hans Jonsson dess wittneseed, det förleden wår fäldtwäbelen Swahn 
om en lördag kommit till honom, och om söndagen tänkt biwista gudztiänsten, men hans 
hustru och dotter [fol. 620v] warit så illa siuka, så att han intet kunde dröija, hälst och för hans 
boskap intet foder fans. Äfwen betygade hustru Elsa Larsdotter i Kyrkåås edel. at fäldt-
wäbelen om söndagzaftonen kommit till henne, då hustrun och dottern woro illa siuka och 
hade hwarken för sig eller boskapen något, doch hwijlade dee i Kyrkåås öfwer natten. Nills 
Erson i Moo betygade, att den tijd gudztiensten påstod, hölt fäldtwäbelen stilla wid Moo, och 
hans folck leto illa. Och alldenstund af detta, så wähl som förra ransakningen det finnes, att 
fäldtwäbelen Swan för sin hustrus och dotters siukdom, som är laga förfall, har måst resan 
skynda, så att han eij kunnat från dhem komma til kyrkian, fördhenskull warder han i detta 
måhl frijerkiend.  
 
12[!]. Uppå samptl. Fölinge sochns allmoges wägnar, kärade tolfmannen Lars Persson i Ny-
land till Landöö män i Offerdals s:n öfwer det intrång dee Fölinge man tilfoga på deras 
afradzfiske i siön Gisen, som skall effter dee uti [1666] åhrs afradzbreef utsatte råmärken, 
dem hälften med Landöö män tillhöra, hwar ifrån dee lell nu aldeles skohla uthestängias, an-
hållandes derutinnan om häradzrättens handrächning. Men aldenstund Landöö mans [fol. 621r] 
fullmächtige Olof Berg der emoot upwiste cammereraren Bröms afradzbreef d. 12 maij 1666, 
så och h:r general Sparres confirmation af åhr 1667, sampt häradzrättens der å gifne dom d. 
29 novemb. samma åhr, då Fölingeboerne uthlofwat at aldrig mehra komma och fiskia i 
bem:te siöö Gijsen, hwilket och häradzfogden Daniel Bertelson d. 10 novemb. 1674 wid straff 
för Föhlinge man förbudit, fördhenskull blefwo dhe och nu ansagde sig der efter rätta, och 
Landöö man uti bem:te Gijsiöfiske här efter i ingen måtto oförrätta. Men hwad nyttningen af 
skog, mark, elgzwonor, slått, fäbete etz. angår, det skohla Fölinge man aldeles efter rågången 
ifrån Gijsiö håfden till Skiörwångzberget och till Rökiewijken etz. oqwaldt och obehindrat 
nyttia och niuta.  
 
12[!]. Intechnades Hans Erssons obligation i Moo d. 2 hujus på 30 d:r s.m:t till Nilss Jonsson i 
Kiänåsen, emot dess hemman i underpant, sampt 1 tunna korn åhrligt interesse. Dito in-
technades dragoun Erich Blix obligation till Nills Jonson d. 2 apr. på 21 d:r s.m:t, hwaraf Nills 
Jonsson låter falla 4 ½ d:r s.m:t. Dee öfrige skall Erik Blix efter handen af sterbhuus 
egendomen betahla, och wederbörande till all görlig säkerheet. [fol. 621v]  
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13. Oppböd Sallmon Person i Nygård och Häggenåhs s:n hemmanet Nygården om 2 
tunnel:d, af dess syskon inbördat efter kiöpeskriften d. 20 sept. sidstl. 1 gången. 
 Opböd Olof Anderson i Kallstad hemmanet Kallsta om 2 ⅙ tunnel. 1 gången, af des 
syskon inbördat efter kiöpeskriften dat. d. 12 maij sidstl. 
 Upböd Jöran Person i Nyland hemmanet Backen och Föhlinge s:n à 1 ½ tunnel., kiöpt af 
dess frände Lars Ollson Flur, efter kiöpeskriften d. 28 febr. 1698, 1 gången, warandes Jöran 
Person och Lars Flur till det 3:die beslächtader som efter skiedd uthrächning nämbden in-
tygade.  
 
14. Öfwer dee 8 d:r 8 öre s.m:t som dragon Måns Bachman för giord swäntiänare tiänst 
fodrade utaf Per Wellamson i Brynie, föreentes parterne om 7 d:r s.m:t, hwilka 7 d:r s.m:t 
Hans skulle hämpta hoos Bängdt i Söre.  
 
15. Lät regementzskrifwaren ehrebore och wälb:de Nills Molin upwijsa en cautionsskrifft af 
h:r Per Klockhoff, Jon Broddeson i Handog och Erich Ollson i Sweed d. 1 januarij sidstl., der 
uti dee cavera för munsterskrifwaren Hans Klockhoffs [fol. 622r] upbörd pro a:o 1698, med 
begiäran at den måtte verificeras, som och efter hållen undersökning i deras närwaro skiedde, 
nembl. at ofwanstående cautionister hafwa inför rätten tillstådt sig för Hans Klockhof gådt i 
full borgen för innewarande åhrs upbörd, och att dee satt sine nampn och boomärken der 
under, jempnwähl och att dee äro solvendo, i fall Hans Klockhoff emot förmodan på dee 
under händer lembnade medell skulle komma till korta, så att h:r regementzskrifwaren hoos 
dem kan hafwa sin säkerheet, doch præcaverade bägge bönderna, att icke ståå längre än ett 
åhr. Här hoos begiärade Olof Erson i Kougstad och Olof Anderson i Kallstad attest, att dee 
allenast för 1697 caverat, att wijd samma åhrs sluut deras löfte uphörer, hwilket dem be-
willjades, så att för 1698 dee intet häfta.  
 
16. Aflade sexmännerne Hans Jonsson i Korstad, Nills Johanson i Fiähle, Nills Ersson i 
Böhle och Lijtz s:n, Lars Ersson i Gröttom, Jacob Anderson i Storgården och Häggenåhs s:n 
sampt Per Wellamsson i Brynie deras sexmanseed.  
 
17. Afsades att Erich Ollson i Kougsta skulle [fol. 622v] innewarande åhr behålla och bruka 
den 1 ½ mähling åker, som Lars Steensson i Gröttom för än han ifrån hemmanet afreste 
honom för dess försträchning pantsatt, hälst det intygades, at Lars Steenson bem:te åker af rijs 
och root har uptagit. Men sedan träder Lars Erson, som hemmanet åbor, till bem:te 1 ½ 
mähling.  
 
18. Det påstod fuller Per Knutson i Fiähle, det ryttaren Johan Wälkommen skall, då han 
förleden winter hade hans stoo till skogz efter weed, det samma för honom aldeles förderfwat, 
så att bonden derigenom är hästelöös blifwen, påståendes dy att Wällkommen måtte honom 
stoet betahla. Men såsom Wällkommen här till nekade, föregifwandes att bem:te stoo warit 
gammalt och tillförene förderfwat, men af honom intet wärre handterat än at Per Knutson det 
brukade både till skogz och kyrkian, jempnwähl och legde det uth då h:r biskopen war här, 
men till öfwerflöd erböd Wählkommen eeden, at medelst hans handawärkam, stoet icke woro 
förskiämdt, hwilket såsom det fans lijkmätigt det 8 cap. Kiöp.b. L.L., dy låter och häradz-
rätten der wijd beroo och förblifwa.  
 
19. Ehuruwähl att ryttaren Johan Wälkommen wille förmeena att Per Knutzon i Fiähl der 
medelst skall sig försedt, at han d. 10 julij sidstl. [fol. 623r] åhr har brändt en sweed, doch 
emädan han elliest der wijd observerat alt hwad Kongl. Maij:tz placat af åhr 1690 påbiuder, 
sweeden jempnwähl utan all fara aflupit, fördenskull kunde han icke heller wijdare tilltalas.  
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20. Angående den feelachtige byggnad, som sahl. Anders Månson i Prijsgården skall på 
bem:te hemman efter sig lembnadt dee 15 åhr han tet åbodt, så hade Ingemar Clemetson efter 
häradzrättens resolution a:o 1696 nu låtit instämma dess enkia hustru Gundborg, hwilken icke 
kunde wijsa det hennes man uti sine 15 åhr bygdt mehra än loftet öfwer porten med foder-
boden, en förlorad kiällare, och en stufwa, förutan annan skyldig reparation, warandes för den 
orsaken skull 1696 wijd höstetinget 43 d:r några öre s.m:tz feelachtigheeter på hemmanet 
dömbde, dem Ingemar skulle answara, som gården åbodde, willjandes för det nu hafwa sin 
ärsättning. Parterne förestältes föreening, då Ingemar lät sig i ett för alt med 15 d:r s.m:t åth-
nöija, dem han bör niuta i Anders Månssons fasta, om ej annan egendomb är att tillgåå.  
 
21. Det påstod fuller Siuhl Persson [fol. 623v] i Boda att Nills Ollson i Häggestad skall slagit 
några platzer af den slått, han emot pant innehafwer, och han efter 1695 åhrs dom bör behålla 
till dess han sine penningar åter bekommer, doch emädan Nills Ollson der till nekade och 
parterne elliest här öfwer icke kunde öfwereens komma, dy skulle detta först af opartiske män 
synas.  
 
22. Opskiötz till nästa ting saaken emellan rustmästaren Fielman och ryttaren Påhl Lunger-
berg, eftersom Lungerberg för seendt hade undfådt stämbningen.  
 
23. Fölljande woro angifne för det de försumat kyrkian, nembl:n Ingemar Clemetson i Prijs-
gård, hustru Karin ib:m, Petter Hiller, Olof Roalson i Söre, förrijaren Ifwar Ryss, Johan Gus-
taff Charliere, och ryttaren Johan Trafware, men så som dee alla wijsade laga förfall, förden-
skull blefwo dee frijerkiände.  
 
24. Företogz den här instämbde saaken emellan Per Ersson i Korstad och stiufsonen Hans 
Jonsson ib:m, då Per Ersson inlade en skrifft, der uti han först klagar öfwer det, at Hans Jons-
son wid h:r biskopens wisitation har kalladt honom took, [fol. 624r] begiärandes det han derföre 
måtte lagligen straffas. Sedan beswärar han sig der öfwer att Hans Jonsson honom med sin 
gamble hustru drijfwer utur gården och der intet förråd unna will, ehuruwähl Per Ersson skall 
gården mycket påkåstat och der sin macht och mod nederlagdt, begiärandes att derföre, så 
wähl som för sin redskap, wedergiäldning åthniuta. 
 Att Hans Jonsson kallat gubben took, kunde han så mycket mindre neeka till, som det af 
h:r biskopens visitationsprotocoll befans, och derföre saakfältes han efter det 43 cap. Ting.b. 
till 3 m:k s.m:t. Anbelangande at gubben prætenderar någon deel eller förråd af gården så 
framlade Hans Jonsson häradzrättens domb af d. 18 novemb. 1695, som dömer honom gården 
till, hwar efter han gubben dess lösen gifwit, och som nämbden intygade så för melioration, 
som redskapen, drängens och pijgans underhåld till frijdz stält, alt eftersom 1695 åhrs domb 
innehåller, hwar öfwer dem emellan en skriftel. föreening d. 4 julij 1696 affattad blifwen. Der 
utom inlade Per Erson en förtechning på åthskillig giäld han skall betallt, till 24 d:r 30: 4 
s.m:t. Så och en specification på giord byggnad och reparation, från 1685 till 1693, är 9 åhr 
han denne [fol. 624v] gården åbodde à 59 d:r 28 s.m:t. Giälden anbelangande så exciperade 
Hans Jonson emoot den som obewijslig, och om öfwerbyggnaden woro dee en gång förlijkte. 
 Resolutio. 
 Detta blef af rätten öfwerlagdt och slutit att såsom Hans Jonsson genom dom är till hem-
manet, som sitt odall, kommen, så kan emoot hans willia rätten intet påbörda honom att deraf 
gifwa stiuffadren någon fördeel, hälst hwad den prætension angår af inlöste gammall giäld, 
den intet bewijses, och hwad förbättring på hemmanet skiedd är, det är en förlijkt saak, efter-
som och dess utan, när 9 åhrs byggnad rächnas à 6 ⅔ d:r s.m:t, det giör en summa af 60 d:r 
s.m:t, så att gubben i det anseende intet har att fodra, doch Hans Jonssons moder dess deel 
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förbehållen i dee 13 d:r s.m:t hon med sin förra man har i hemmanet inlöst. För det öfriga, 
warnas så wähl Per Ersson som Hans Jonsson, med alt owäsende innehålla, och den ena dhen 
andra wederbörl. tillhanda gåå, så kiärt dem är laga straff att undgåå, skohlandes gubben, som 
intet i gården äger, [fol. 625r] straxt der ifrån flyttia.  
 
25. Det hade Per Erson i Siör instämbdt gamle ländzman Jacob Jöranson, Siuhl Person i 
Boda och Arfwid Erson i Bredwåg, angående 1 carolin till mans, som dee honom tillsagdt, för 
det han skulle på deras och fleres wägnar gåå till Hans Kongl. Maij:t och att nådh sökia, då 
Jacob Jöranson sigh straxt fant, lofwandes sin skuld betala, men Siuhl Person i Boda för-
meente sig intet wara skylldig, efter han af Kongl. commission icke war dömbd, doch emädan 
såwähl af citationen som domen fans, att Siuhl i saaken interesserade, fördenskull afsades, at 
han och bör sin carolin betala, aldenstund och så för honom Per i Siör beswär och omaak hafft 
hade, men Arfwid i Breewåg befrijas.  
 
26. Öfwersågz hållen huusesyn på Clas Persons skattehemman Höllie, rustningzstamm wid 
cavallerie compagnie à 2 ⅚ tunnel:d, hwars feelachtigheeter pröfwades till 42 d:r 20 s.m:t, 
dem åboen och jordeganden Clas Persson tillsades inom 3 åhr att bättra, förblifwandes jorden 
imedlertijd Kongl. Maij:tz till [fol. 625v] säkerheet intechnadt, dess utan warnades bonden att 
bättre skiöta sitt hemman, elliest lär han efter Kongl. Maij:tz reglemente gåå det med 
rustningen qwitt. 
 
27. Förehades den a:o 1697 d. 10 sept. håldne huusesyn wijd Olof Kiällsons hemman Öster-
åsen 2 tunnel:d chrono, halfft rusthåll wid cavallerie compagnie, hwars brist fans wara 14 d:r 
16 öre s.m:t, dem åboen, som detta hemman 6 åhr innehafft, pålades inom 2 åhr att bättra, 
hwar till han pröfwades duchtig, eftersom han warit en flijtig man.  
 
28. Anbelangande dee 25 d:r 28 s.m:tz felachtigheeter, som pröfwades wid cronohemmanet 
Fiähle 2 ½ tunnel:d, halfft rusthåll wid cavallerie compagniet, och Nills Johanson 5 åhr åbodt, 
och der under bygdt ny stufwa, reparerat ladan och rögdt engiarne, fördenskull lembnades 
honom detta till att förbättra 3 åhr, hafwandes han dess utom om sin flijt ett godt loford.  
 
29. Såsom wijd Per Knutzons skattehemman om 3 tunnel. i Fiähle, halfft rusthåll [fol. 626r] 
wijd cavallerie compagniet, allenast funnes 15 d:r 11 s.m:tz brist, altså pålades han det inom 2 
åhr att bättra och jorden för Kongl. Maij:tz och cronans säkerheet intechnadt, jembwähl och 
bonden åthwarnat sin flijt med hemmanet att giöra, eftersom han berättades wara något för-
summelig.  
 
30. Företogz den syyn, hwilken in sept. 1697 är förrättad öfwer häfd och byggnad widh crono 
tilldeelningz-hemmanet Fiähle 3 tunnel. wijd cavalleriet och åbot af Påhl Zachrison, hwilken 
först 1697 der till kommen är, men sahl. Olof Anderson det för honom en lång tijd åbodt och 
wijd afträdet lembnat efter sig på hemmanet 22 d:r 14: 16 s.m:tz brist, för hwilka corneten 
wille hålla sig till enkian hustru Malin, men hon war så aldeles af sig kommen att hoos henne 
intet fanns till bästa, derföre lembnades corneten att sökia cautionisterne, som sades wara 
gamle ländzman Jacob Jöranson och Nills i Hökbäck.  
 
31. Attesterades att hustru Märit Carlsdotter i Fiähle, hwilken på sidsta tinget för skogzeld 
dömbdes till 30 d:r s.m:t woro 8 dagar efter samma ting död blifwen, [fol. 626v] och att hoos 
henne intet fans till bästa, hwar af samma saakören kunde betalas.  
 
32. I anledning af h:r generalmajorns och landzhöfdingens wälborne h:r Carl Gustaf Frölichz 
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resolution d. 4 april 1695 anhölt rusthållaren wijd cavalleriet Erich Swänson om skiötning och 
dombreef på dess utom börden kiöpte hemman Österåsen i Häggenås s:n 2 ½ tunnel., effter-
som det woro lagl. upbudit och altsedan 1690 d. 28 martij oqwaldt ståndit. Men aldenstund 
samma upbud, med förbehåld af Kongl. Maij:tz höga rätt äro skiedde, h:r generalmajorn och 
landzhöfdingen jempnwähl i dess resolution allenast lofwar befodra honom att fåå dem och 
fasta på meerbem:te hemman, eftersom han rustning derföre antagit, altså kan intet fasta 
extraderas, för än ett definitive uthslag kommer om Hans Kongl. Maij:t ofta bem:te skatte-
rättigheet i nåder will inlösa eller eij, warandes dess lägenheeter till åker och eng goda, braf 
timber- och fångskog, tarfweligit fiske och qwarn, så och diurfång, och, som eij annat finnas 
kunde, gammalt skatte. [fol. 627r]   
 
33. Samma dag bewilljades nämbdemannen Lars Persson i Nyland skiötning och fasta på Per 
Ollson Flurs hemman Nyland i Fölinge s:n om 1 tunnel., hwilket Lars Persson d. 28 apr. 1688 
kiöpt för 24 d:r s.m:t, hwar wijd blef undersöcht och befunnit, det Lars Persson woro till det 
3:die slächt med Per Fluur, således at Lars Perssons fader Per Larsson, Flurens fader Olof 
Persson hade warit kiötzlige syskonebarn, det äldsta tolfmannen och gamle ländzmannen 
Jacob Jöranson wiste berätta. Elliest war detta kiöp upbudit d. 1 decemb. 1688, d. 20 novemb. 
1689 och 28 martij 1690 och altsedan oqwaldt ståndit, penningarne hade Lars Persson 
jempnwähl betalt, hwilket han af quittencet d. 15 novemb. 1688 bewiste.  
 
34. Föredrog nämbdemannen Erich Ollson i Kougstad hurusom hans fader jempte Hendrich 
Nillson i Wästeråsen woro cautionister för cronohemmanet Jon Ollsons ib:m, hwilket 1675 på 
frijheet uptogz, och cautionisterne dömbde derföre swara alt intill 1695 och då förklarade att 
betala [fol. 627v] 50 d:r 25: 8 s.m:tz feelachtigheeter, och emädan under bem:te tijd der å warit 
åthskillige åboer, altså will Erich Ollson hoos dem sökia sin regress, såsom först hoos dragoun 
Jöns Sachtmodig, hwilken efter en der öfwer giord förtechning, skall der å bodt in alles 4 ¼ 
åhr och Jöns Sachtmodig icke kunde neka, men föregaf att för sin tijd han giordt fyllest, 
nembl. 1681 med Anders Ollson upsatt ett fäähuus och swijnhuus, 1682 reparerat hwardagz-
stufwan och lofftet, sedan dee först hafft dem omkull, stängdt 15 mählingar giärdzlegård, så 
och upbrutit åkeren, satt up en bod i fäbodarne, sampt kiöpt 1/7 deel i åqwarnen, lembnadt 
efter sig [på] gården 20 st. ståckar, hwilket alt när det tillhopa rächnas, och upföres emoot 
dess 4 ¼ åhrs byggnad, förblifwer det för Jöns Sachtmodig en rest af 24 d:r s.m:t som han till 
cautionisterne för dess åhr bör uthbetala, lembnandes rätten Erich Ollson för det öfrige, om 
han uti något mehra skulle finna sig graverad, att sökia med cautionisten Hendrich Nillsons 
barn det bästa han gitter. [fol. 628r]  
 
35. Förmyndaren för ryttaren Bängdt Ersons dotter Anna Erssdotter [felskrivning för Bengts-
dotter], om sina 10 åhr, Gudmund Erson i Åsen och Hammardahls s:n anhölt hoos tingzrätten 
om underhåld för bem:te dess pupill, så och betahlning för dee åthskillige reesor, han för dess 
skull har måst giöra till 2 d:r s.m:t, hwar till modren hustru Elin swarade att om något under-
håld bestås, will hon wara så när att hafwa sitt barn, som en annan. Målsman för Bängdt 
Ersons son Erich Bengdtson, Per Ifwarson begiärte att slippa sitt förmynderskap, efter gåssen 
är nu sine 17 åhr och således myndig, erbiudandes till den ändan att giöra rächning och från 
sig lefwerera dee medell han om händer tagit, frambteendes wälb:ne h:r Magnus Gabriel Wil-
lensens attest d. 15 martij sidstl. att utaf Bängdt Ersons utestående löön på hans barn an-
kommit 35 d:r 10 s.m:t, hwilka corneten h:r Hendrich Eliæson emottagit, och till förmyndarne 
lefwereradt, förste gången 17 d:r 20 s.m:t, der af h:r Pehr Klockhoff fått till låns emot borgen 
14 d:r s.m:t, dee öfrige 3 d:r 20 s.m:t hade [fol. 628v] Per Iwarson i förwar, tagit 7 och Gud-
mund Erson 6 caroliner, men 9 d:r 18 öre innestodo än hoos h:r corneten, hwilket corneten 
förklarade sig icke så noga kunnat sigh erinra, men hwad han har, skall blifwa klart. Modren 
hustru Elin påminte och här wijd, att henne måtte dess deel förunnas af den ena dottrens 
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egendomb, som nyligen woro död blifwen, och af desse 35 d:r ägde 1/4 part, nembl. 8 d:r 26 
½ öre s.m:t. 
 Detta blef med nämbden öfwerlagdt och resolveradt. Hwad angår Per Ifwarson, så hwar-
der han ifrån sitt förmynderskap ändtledigad, alldenstund hans pupill nu har nådt sine 
myndige åhr, doch så att han under 2 goda män för sin förwaltning giör reda och rächning, 
hwar wid honom all bewijslig omkostnad bestås. Hwad wijdkommer det underhåld som 
Gudmund Erson för sin pupill begiärer, så bestås der till åhrl. till dess hon frisk blifwer 2 d:r 
s.m:t, doch detta nu allenast till ett prof på 2 åhr och modren, som närmare är, lembnat fritt, 
dottren till sig taga och föda. Dess utan bestås Gudmund Erson för reesor och annat beswär af 
dess pupills medell [fol. 629r] 1 d:r s.m:t. Dee 9 d:r 18 öre s.m:t som skohla hoos corneten 
innestå åligger målsmännen till nästa ting att skaffa richtigheet på. Af den egendom som den 
afledne dottren Ingeborg lembnadt tillkommer modren hustru Elin efter det 2 cap. Erfd.b. L.L. 
hälfften, det öfrige deelas syskonen emellan, broder 2 deelar och syster tridung.  
 
36. Oppå kyrkioherdens ehrewyrdige h:r Elias Oldbergz begiäran, tillsades samptel. sochne-
männerne nu i wår att reparera och bättra taaket på stora byggningen i prästegården, alden-
stund det heel förruttnat är och fahra för eld, så att der någon skada genom församblingens 
försummelse timade, det på deras answar kommer. Efter en åhr 1680 d. 3 junij sochnerne 
emellan träffad föreening kom taakets reparation af denne byggning på Lijttz allmoge, men 
dee wille nu sig der ifrån draga eller och hafwa flere, men serdeles Häggenås boerne, med sig. 
Hwar emot Lijttz boerne tillsades wijd laga plicht, at nu i åhr laga taaket med nytt wärke, och 
förmeena de sig hafwa fog att tilltahla dee andra sochnerne, söke dem lagl. wijd nästa ting. 
[fol. 629v]  
 
37. Per Erssons [felskrivning för Persson] hustru i Stafzgård och Häggenås s:n, hustru 
Kierstin Ollsdotter, inlade på sin mans wägnar till häradzrätten en skrifft, der uti han gifwer 
tillkiänna den stora öfwerwåld, som dragoun Jonas Graam d. 24 sidstl. martij på honom 
föröfwat, och således tillkommit att besagde dag kiörde han med sin son och ryttaren Jonas 
Högberg till skogz efter weed, då han fant Gramen för sig huggandes på några trän, hwilka 
Per Person för sig uthblekadt, och redan der af heemfördt ett lass, hwarföre hade Per frågadt 
hwij han så giorde, då Graam skall swarat, det liuger du som en skiälm. Sade Per see efter om 
det icke är mitt märke, hwar på Graam sprungit till honom från träet till wägen wid pass 16 
steeg, sägandes, diefwulen besitte dig, slog åth hans hufwud med yxhammaren åthskillige 
gånger hwilket Per med yxskafftet emotsatte, och i det han stijgit tillbakes, fallit omkull och 
blifwit sittiandes i den diupa sniön wijd wägen, doch så att fötterne blifwit på wägen liggian-
des, kunnandes således intet hielpa sig upp, bad derföre Graam, som med sin swordom och 
slag continuerade, att han [fol. 630r] wille släppa honom, men det hielpte intet, utan han slog 
honom med yxhammaren på wänstra footen och benet 6, och på högra benet 4 slag, så att det 
icke allenast gick hohl igenom bägge strumporne, utan och bägge beenpijporne afslagne och 
sönderkråssade, serdeles wänstra beenet, alt från knäet in till footleeden hafwandes bloden på 
alla sijdor runnit uth, och ehuruwähl Per hade ofta för Gudz skull bedit att han wille skona 
honom, så hielpte lell intet, utan der ryttaren Högberg icke snart kommit, hade Gram honom 
uti dess rasserij och faaslige swordom lifwet afhändt, icke achtandes att han som i diupa sniön 
låg, en äländig man med bägge beenen afslagne, och kunde sig utur rummet icke hielpa. När 
då Högberg ankom, gick Graam då sin wäg till träet igen, kallandes Per tiuf, skiälm, falsk-
hund och bedragare. Sedan hade Högberg och sonen honom, som en död menniskia, utaf 
sniön uptagit, på kiälkarne lagdt och heemfördt, liggiandes han nu, en alt för obarmhertel. och 
ochristel. af en så grym menniskia sin hälssa aldeles beröfwad [fol. 630v] uti stort älände och 
olidelig sweeda och wärk, anhållandes dy att häradzrätten wille sådant ansee och med det 
straff beläggia, som Grams swåra giärning har förtiänt. 
 Här emoot inlade Graam sin förklaring, föregifwandes att Per Persson med berådde mode 
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skall farit efter honom till skogz, honom att öfwerfalla, derföre han och skall hafft så bråttom, 
att han kiört från ryttaren och sonen, dem han skall tagit med sig, honom, Gram, att slåå. När 
Per då kom till honom, hade han stigit till honom der han stod och högg på en tall ett lijtet 
stycke från wägen, kallandes honom tiuf och skiällm, hotandes att klyfwa hufwudet i tu på 
honom med yxan, då Graamen sprungit emot honom, öfwer en ståck han kullhuggit. Då högg 
Per till honom 2 gånger, men Graam borit före med yxan, att han ingen skada fick giöra. I det 
samma hade Per fallit omkull i sniön, då sonen med ryttaren kommit kiörandes, och eftersom 
sonen ropade efter yxa, så nödgades Gram slå till Per några slag med sin yxa, aldenstund han i 
hastigheet intet kunde fåå något annat, och om Per kommit upp wäntade han sig intet lijf. [fol. 
631r] När sonen och Högberg der kommo rörde dee honom, Graam intet, utan jämbrade sig 
öfwer slagzmåhlet, löste och up strumpebanden låtandes bloden rinna af, sedan foro dee med 
honom heemåth. Och aldenstund parterne i detta måhl stodo in contradictorio, fördenskuld att 
komma till uplyssning härutinnan, hördes dee wittnen edel. som hustru Kierstin sig på-
beropade och Graam intet emot anförde, såsom ryttaren Johan Högberg, Per Ollson i Backen, 
corporal Gisle Hielte, Erich Flinck och Salmon i Nygården, hwilka sedan separatim blefwo 
examinerade. 
 Ryttaren Högberg refererade, att den dagen hade Per med sonen farit till skogz, då Hög-
berg på begiäran kiört en häst med, hafwandes Per fahrit från dem på wägen, efter sonen hade 
en oxe och för honom gick icke så fort. När dee kommo 180 alnar wijd pass ifrån den platz 
der slagzmåhlet skiedde, fick han see hurusom Pers häst lijkasom rädd sprang af wägen, men 
Per såg han intet, utan allenast Graamen, doch hörde han Per ropa och låta illa. När han kom 
närmare, fick han see Graamen slåå Per med yxan, hwilken då fallit omkull och satt i sniön 
som diup war, och emädan [fol. 631v] Högberg märkte att det stod illa till, lopp han från hästen 
till dem och bad Graamen i Jesu nampn hålla up, hwar med Graamen gådt sin wäg till träet 
der på han för huggit hade, hafwandes Per warit öfwer bägge beenen slagen, så at hohl woro 
genom strumporne och bloden på alla sijdor uthrann. Per satt och så neder i sniön, att han 
intet kunde hielpa sig up, eij heller kunde han stijga på beenen, emädan han klagade, det woro 
de brächte och afslagne, utan hade dee honom på kiälken och förde heemåth, derest Högberg 
sade att han nu ligger mycket äländig utj en stoor sweeda, wärk och älände. Q. om han på sin 
aflagde eed kan säija det Per wiste det Graamen war i skogen och att han foor tijt effter 
honom? Der till swarade Högberg att han der af intet hörde, utan som wanligt plägar wara, 
foor han åstad efter weed och intet i något wreedzmod. Skiältzord angående, så wittnade Hög-
berg, det Gram kallat Per liugare, bedragare, tiuf och skiälm. Graam förehöltz hwarföre han så 
hårdt hade handteradt karlen när han låg neder i sniön och intet [fol. 632r] kunde hielpa sig? 
Swarade att han intet så mycket hade honom slagit, der han icke warit rädd, att om han kom-
mit upp, och dee andre kommit honom till hielp, att dee då hade honom, Graam, mördat, 
aldenstund Per altijd skall warit en slagzkiämpe, och många med hugg och slag öfwerfallit, 
hwar öfwer icke heller nu på tillfrågan någon klagade. Tog afträde. 
 Och förekallades tolfman Per Ollson i Backen, hwilken intet hade åsedt slagzmåhlet, utan 
när Per war heemförd, blef han med Salmon i Nygården och Gisle Hielte tijt kallade, att hans 
älände beskåda, och funno på wänstre beenet ett stort diupt hohl in emoot knäet, slagit med 
yxhammaren genom strumporne, och dess utan 5 st. små hohl skorrade i skinnet, hwar wijd 
och warit blånader. På högre benet hade emoot footen sammaledes syntz ett stort diupt hohl, 
förutan 2 st. smärre, elliest hade begge beenen warit mycket blåå och swulne, så att dee intet 
fingo röra wijd dem, det och skorrat i dem, som dee warit sönderslagne. Rummet der olyckan 
skiedde hade de och [fol. 632v] synat och funnit ifrån träet der Graam stod och högg och till det 
ställe der Per låg omkull wore 8 steeg, och ett steg hade Per fallit kull från wägen. Hwem som 
gådt till den andra kunde dee intet finna, efter der warit mycket trampadt, så och på platzen 
mycken blod. Tog afträde. 
 Inkom Salmon i Nygården som uti alt hade samma tahlan med Per Ollson, jempnwähl 
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och Gisle Hielte, doch lade han det der till, att han förhållit Graam dess swåra giärning, hwar 
på han swarat att Per hade gådt efter honom, så att om han slagit honom ihiähl hade han hafft 
som en hundh honom bijtit. 
 Simon Flinck hade intet mehra kundskap om saaken, än det senare tahlet, hade han med 
Hielte hördt Gramen föra. 
 Till wijdare uplyssning blefwo strumporne med yxorne för rätten hämptade, och fast Per 
hafft 2 paar hwalmarsstrumpor på sig, så hade Graam lell med en sådan ijfwer slagit till så att 
på dem woro åthskillige hohl och dee dess utom all öfwer med blod. [fol. 633r] På Per Perssons 
yxa funnes åthskillige tekn och märken efter dee slag, som Graam gifwit och han undanbygdt, 
hwilken elliest war lijten, men Graams yxa mycket twär och stoor, på hwilken intet hugg kun-
de skönias. 
 Hustru Kierstin beklagade sin mans stora älände, wettandes hon intet annat än han lär 
sättia lijfwet till, begiärte fördenskull att om Graam, som redan war i arrest tagen, måtte säker 
wacht hållas, och hans egendomb upskrifwas och sequestreras för wärk, sweda och barberare 
löön. Och såsom man förmärkte att hustrun wijd en så swår skada ingen barberare brukadt, dy 
på rättens inrådande sände hon efter regementzfältskiären h:r Johan Franck, hwilken sedan 
han honom förbundit, giorde fölliande berättelse, att utaf alla dee patienter han någonsin haft 
eller sedt, har han aldrig sedt någon så illa och swårdt handterat, emädan beenen och dee 
genom yxhammaren undfångne swåra slag, äre icke allenast utantill huden och kiöttet aldeles 
sönderbultat, utan och bägge beenpijporne på det ena benet, och den mindre [fol. 633v] pijpan 
på det andra, sönderkråssade och afslagna, så att denne patient näppeligen lärer till sin 
fullkombl. hälsa komma. Han hade och en lijten rysning och anstöt i kroppen utaf det att han 
nu 8 dagar legadt, utan band, hwar emoot fältskiären honom något gifwit inn. När han satt 
band om benen och dragit det till, hade blodwattnet frustat ända i wädret. Att någon fahra 
skulle wara om lijfwet kunde han intet säga, så frampt någon annan accidens icke slår sig här 
till wijdare, och till att bewijsa det Per Person woro en slagzkiämpe och åthskillige öfwer 
fallit, så att Graam derföre skall blifwit nödgad honom så att slåå, inlade han en förteckning 
på dem han slagit, nembl. Jon Gryta, Olof Pers hustru i Stafzgård, Rågierd Erssdotter, Knut i 
Gungård, Per Jonsson i Stafzgård och Carl Persson. Men af dem war ingen som klagade, eij 
heller kunde någon säija at Per Persson någondera lam eller lytt slagit, utan dee råkadt ibland 
tillhopa, hafwandes Per som en gammal ryttare, altijd wiste förswara sig. Der näst förekom 
cappellanen h:r Pehr Klockhoff, och berättade att han i går hade blifwit kallad att [fol. 634r] 
besökia Per med herrans högwärdige nattward, och då funnit honom mycket swag af den 
olijdelige wärk han i sine been hafwer, och twiflar han om lijfwet, efter begge beenen äre 
mycket swullnadt, han hade elliest giort en waker confession. Erich Swänson i Österåsen an-
höllt på Pers wägnar, det all Gramens egendom måtte inventeras och sequestreras på det i fall 
han skulle komma sig före, han må något hafwa att tillgåå för fältskiär lön och skadestånd, 
hwilket och bewilljades, och ländzman tillsagd det att förrätta. Enär föregående ransakning 
war uplässen företogz detta ährendet till sluut. 
 Då rätten fant detta factum mycket swårt, att han med yxan, på ett mordiskt sätt sönder-
krossat och slagit af honom benen, men så fant doch rätten betänckeligit nu straxt någon dom 
afsäija, utan låta något beroo till dess man får see, om Per blifwer wijd lijfwet eller eij, i 
medler tijd skulle Gramen föras till Jerpen fångzcell för giärningens swårheet skull. [fol. 634v]  
 
38. Intechnades de reciproque testamente som Anders Enarson i Klösta och dess hustru Märit 
Ollsdotter d. 2 martij 1698 giordt, och upbödz på begiäran 1 gången.  
 
39. Såsom wijd deras uthlagors clarerande åthskillige af allmogen icke skolat sig infunnit på 
dee terminer som af häradzfogden uthlyste blifwit, altså har ländzman dem låtit instämma. 
Såsom först cappellanen h:r Pehr Klockhoff, hwilken måtte tillstå att på de utsatte terminer 
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han hwarken med lagmansräntan eller mantalspenningarne sig infunnit, föregifwandes sig 
intet afwettat terminerne, men såsom dee offentel. äre pålyste, så kunde häradzrätten eij annat, 
än för den stembning han försummat, döma honom efter 1668 åhrs upbördzplacat § 4 att böta 
en[?] gånger 3 m:k s.m:t. Men hustru Märit i Kallstad förskonas för bötter, aldenstund hon är 
gammal, fattig och siukelig, hwilket är laga förfall. 
 Och såsom ryttaren Wälkommen betygade att förleden sept. månad [fol. 635r] han warit in 
till häradzfogden och haft med sig så wähl ryttaren Per Qwickz som fleres räntor, men 
häradzfogden hade intet warit hemma, derföre, sedan han 2 dagar legat i Öfwerbyn och 
wäntat, har han måst med räntorne gåå heem. Altså kan rätten honom icke till några bötter 
fälla för än häradzfogden detta förklarar. 
 Erich Ollson i Skicke kunde till sitt uteblifwande med lagmansräntan intet förfall wijsa, 
och derföre dömbdes han för tresko till 3 m:k s.m:t. 
 Anbelangande Ingeborg enkia i Handog, så har hon så wähl med lagmansräntan som 
kornpenningarne på de utsatte dagar borto blifwit, hwarföre hon och borde plichta, men 
såsom hon är fattig och äländig, som nästan måste tiggia tillsammans sin och sine barns föda, 
fördenskull underställes högre handen, om hon icke bör slippa. 
 Men Knut Johanson i Fiähle dömbdes frij, eftersom med honom tolfman Swän Hästskoo 
och dragoun Petter Giller wittnade, att han in termino d. 15 decemb. hade lagmansräntan i 
Öfwerbyn till Jonas Frijsdahl betalt, der öfwer han [fol. 635v] dess quittence, doch utan dato, 
framtedde, men Frijsdahl förglömdt det i booken införa, hwilket han för Hästskoo och Giller 
bekiändt hade. 
 Nills Ersson i Hökbäck har och uteblifwit, så med lagmansräntan som kornpenningarne, 
men woro nu nyligen död och lembnadt med hustrun och barn i största fattigdom och älände, 
och dy kunna dee, om fadren sig försedt, för hans skulld så mycket mindre umgiälla. 
 Med Simon Nillson ib:m, är lijka besked, att han med hustrun och barn mest måtte sin 
föda tiggia, och dy underställes högre handen, om han icke bör skonas. 
 Och alldenstund Swän Groop i Smedstad skiöt skulden på corporalen Lund, hwars landbo 
han är, att han lagmansräntan bordt betala, dy lembnas det till corporalens förklaring. 
 Att rustmästaren Johan Fiällman på satte terminer eij betalt lagmansräntan och korn-
penningarne, det måtte han tillstå, men beklagade tijdernes swårheet, och sitt fattiga tillstånd, 
doch som han är en officerare, så understår sig icke rätten honom för treskoböter [fol. 636r] 
skona, lembnandes nåden till högre handen. 
 Anbelangande dem som äro upförde för utheblifwande på föresatte terminer med bran-
stodpenningarne, sampt rye-[?] och wachtpenningarne, så kunde häradzrätten dem icke med 
några treskobötter beläggia, alldenstund 1668 åhrs placat allenast talar om Kongl. Maij:tz och 
cronans räntor, och inga andra. 
 För uteblifwande med kornpenningarne woro och åthskillige instämbde, hwar wijd obser-
verades att till deras upbördh 2 terminer äro satte, nembl. d. 21 febr. och 12 martij. Hwad de 
wijdkomma, som d. 21 febr. uteblifwit jempnwähl och dem, som till Gregorij eller d. 12 mar-
tij klart giort, dem kunde rätten icke med några treskobötter beläggia, alldenstund allmogen 
efter det aff Kongl. Maij:t för landet upproterade contract de a:o 1683 d. [lucka] dem är tijd 
förunnat dess tijonde el:r kornpenningar till Gregorij att clarera, ståendes dem fritt, som för 
will betahla, men allmogens plicht kan häradzrätten intet finna det wara. [fol. 636v]  
 Nills Bunt i Söre måtte wederkiännas att efter Gregorij han först betalt kornpenningarne, 
men beklagade sin fattigdom, eftersom han nu i 3 åhrs tijd ingen säd fådt, har lijkwähl måst 
gifwa uth tijondepenningarne, hwar till såwähl som till födan, han alt måst låna, och sitt 
endaste sällia.  
 Men Olof Roallson i Söre, Claes Person i Höllie, Gunnar Pålson i Siör, fäldtwäbelen 
Swan och Kougstad Erich Erson, hade först efter marknaden betalt, och dy kunde från 
treskobötter icke skonas, som är 3 m:k s.m:t till mans. 
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 Äfwen hade och Swän Persson och sal. Hemming Anderson i Handog, Per Knutzon i 
Fiähle, Olof Pålson i Åsen, Österåsen Karin enkia, och Jöran Hemmingson sampt Per Ollson 
ib:m, Huse Jon Zachrison, Erich Erson i Kougstad och Jon Gryta efter termin först kommit. 
Men desse woro så fattige att intet war hoos dem till bästa, större deelen af dem går och 
tigger, fördenskull heemställes högre handen, om dee icke böra skonas, aldenstund de icke af 
treska utan medellösheet uteblifwit. 
 Olof Kiälson på Åsen hade warit siuklig, altså hafft laga förfall. [fol. 637r]  
 Carl Swensson i Böhle påstod sig för d. 12 martij hafwa betalt, det Jonas Dahn icke heller 
neeka kunde, och altså frij. Samma beskaffenheet fans och med Erich Hemmingson och Hem-
ming Larson i Österåsen, derföre dee och frijades. Men öfwer Per Wellamson i Brynie blef 
upskutit till dess quittenceboken framkommer. 
 Dess utan woro åthskillige dragouner instämbde, för det dee på sattan dag icke kommit 
med deras mantalspenningar, nembl. Anders Root, Nills Byman, Hendrich Krafft, Elias Köhn, 
Olof Elg, Erich Modig, Per Kläpp, Olof Åhsman, Olof Siöman, corp. Jacob Gyllengreen, 
Johan Flygare, corp. Gissle Hielte, Simon Flinck, Lars Snäll, Hans Busk, Nills Frisk, Per 
Lustig och Jöns Sachtmodig, hwilka alla beklagade deras stora fattigdom, så att dee hwarken 
äga något sielf, ej heller få dee utaf bonden, wettandes en deel eij annat än dee af hunger 
förgås, och hafwa såledz intet hafft råd straxt denne ränta clarera. Häradzrätten anstår intet 
dem att skona, men will doch högre handen underdånödmiukel. deras fattigdom och tijdernes 
swårigheet föredraga. [fol. 637v]  
 Men Jonas Skarp tigger, dy kunde han intet med bötter ansees. Swän Groop och Anders 
Anderson frijades, efter den förra intet hade pijgan Kierstin i sitt bruk, som han graveras före, 
och den senare påstod sig med häradzfogden accorderat, att desse penningar af hans bonde 
skulle clareras.  
 
40. Undersöchtes om ödesmåhlet i Handog, Per Jonsons hemman, 5 tunnel. crono, och bety-
gades att a:o 1674 hade åboen Per Jonson gådt uth dragon till Tyskland, och det således 1675 
förmedelst dee swåra åhren då inföllo, kommit att liggia öde alt till 1679 då gl. lieutnanten 
Johan Niure det på frijheet skulle taga, men efter några åhrs förlopp, lembnade han det 1689 
aldeles öde igen, och så är det blifwit liggiandes. 1691 hade Johan Samsson och Swän Pers-
son det tagit till brukning och på Lijtz ting d. 22 febr. 1691 för dem giordt förslag 4 åhrs 
frijheet, eftersom det warit mycket illa medfarit, som bem:te åhrs ransakning docerar. Under 
warande ödesmåhl hade, som nämbden betygade, ingen brukat dess ägor för grääsgiäld. Till 
[fol. 638r] ödesmåhlet föregafz orsaken, dess höga skatt emoot ägorne sampt dee swåra åhren, 
derföre och Johan Samson redan 1696 der ifrån måst gåå och åhr 1697 har Hemming Ander-
son och Swän Persson det brukadt, warandes Hemming nyligen död och Swän Person så af 
sig kommen, att han och nu der ifrån måst träda. Till dess uprättelse är god timber- och 
fångskog, muhlbete och wånskog, fiske och qwarnställe, mager och wijdt begrijpen eng, swag 
åkerjord. Swän Persson tillstod sig med Erich Samson hafwa för åhr 1691, 1692 och 1693 
niutit heela räntan frij, och för 1694 allenast uthbetalt 4 d:r s.m:t, efter munsterskrifwaren 
Wernhells quittence d. 10 octob. samma åhr, förklarandes Wernhell att bönderne hoos h:r ge-
neralmajorn inlagdt en skrifft om förskoning, jempnwähl för åhr 1694 efter tingzransak-
ningen, och således kom den öfrige räntan att innestå.  
 
41. Tillstod åboen af Lorentz Wanskiers hemman Söre, att för 1697 han niutit frijheeten och 
ingen ränta ärlagdt.  
 
42. Ehuruwähl att Siuhl Persson i Boda wille [fol. 638v] påståå, att han så när hade betalt dee 5 
r.d:r som hans swärfader Mårten i Boda för en lång tijd sedan lånte af Påhl Larson i Klösta 
emoot 3 st. silfwerskeder i pant, så att åhret för än Påhl dödde allenast en ort skall resteradt, 



 159  

 

willjandes emot bem:te ort hafwa skeedarne igen. Doch emädan Påhls enkia der till neekade, 
påståendes der hoos, att det icke warit mehra än 2 st. skeedar, hwilka emoot 3 r.d:r stådt i 
pant, förehållandes Siuhl hwij han der om icke påminte, då han som god man biwistade bytet 
efter sahl. Påhl, och Siuhl utom sitt påstående inga skiähl hade, fördenskull och wijd så be-
skaffadt saak, kunde häradzrätten icke påläggia Påhl Lars enkia hustru Märit Persdåtter, desse 
2:ne skeedar att återgifwa, för än Siuhl Person desse 3 r.d:r betalar eller med fullom skiählom 
henne till saaken binder.  
 
43. Öfwersågz hållen husesyn på Per Hälliesons skattehemman Kläppe 2 ½ tunnel. dragoune-
håll wijd Brunflodz compagnie, hwars feelachtighheeter pröfwades till 12 d:r 26 s.m:t, dem 
åboen pålades [fol. 639r] inom åhr 1699 att bättra, och jorden för Kongl. Maij:tz säkerheet i 
medler tijd intechnadt.  
 
44. Togz under händerne förrättad husesyn på skattehemmanet Bye 4 ⅓ tunnel. dragounehåll 
wijd Lijtz compagnie, och åboes af gamle ländzman Jacob Jöranson, hwars feelachtigheeter 
wärderades till 27 d:r 22 s.m:t, hwilka skattemannen inom 2 åhr skall reparera, blifwandes 
jorden för Kongl. Maij:tz säkerheet imedlertijd inprotocollerad.  
 
45. Det tahla[d]e Per Hinderson i Gräningen till ryttaren Anders Kåhrfällt om 5 d:r s.m:t, dem 
Kårfäldt för mycket af honom för dess swäntiänare tiänst skall undfådt, och således skall 
hängia tillsammans, att 1692, när hans hustru skiftade barnen af förra gifftet från sig, fodrade 
Kårfäldt i dränge- och swäntiänarelön 9 ½ d:r s.m:t, hwilka han och skall bekommidt således, 
att Per Hinderson lät honom fåå en koo för 4 d:r 16 s.m:t, och sedan inwijsning till h:r corne-
ten Eliæson på 5 d:r s.m:t för en elgzhudh, men då han eij så straxt bekom desse 5 d:r s.m:t, 
går han till Erich [fol. 639v] Persons enkia i Korsta, som war skyldig Per Hinderson något och 
tager uth desse 5 d:r. Dee 5 d:r hoos corneten skall han uthtagit, och fördenskull, som Kårfäldt 
skall låtit sig dubbelt betahla, fodrar Per Hinderson dee ena 5 d:r igen. Kårfäldt swarade, att 
förutan dee 5 d:r som i arfzlängden upförde äre, hade han ändå 5 d:r att prætendera, men att 
de intet blifwit upförde woro han eij wållande till, emädan han der icke hörde[?], och har 
således intet tagit mehra än han borde. Corneten Eliæson betygade jempnwähl, att efter giord 
liquidation ryttaren fått att fodra 5 d:r s.m:t, utom dee 9 ½ d:r, dess utan ingaf Per Hinderson 
en rächning på 25 d:r 28: 16 som Kårfält skall fått, men den wille han större deelen intet 
wederkiännas.  Och fördenskull, innan bättre bewijs frambtees, kunde häradzrätten intet defi-
nitive härutinnan dömma, allenast att Per Hindersons stiufbarn 2 delarne i desse 5 d:r s.m:t 
participera.  
 
46. Uthlofwade Söre män proportionaliter emoot skatten, att inlåta Erich Kiälson [fol. 640r] i 
Korsta sampt Lars Biörson i Söre utj afradzlandet Sundzsiölandet.  
 
47. Såsom Per Hindersons son i Gräningen Hendrich war sine 18 åhr, så frijsades dess måls-
man Olof Hinderson för förmyndarskapet, allenast at han giör redo för sig, och disponere 
Hindrich nu sin egendomb sielf, men Märitz egendombs swar tager fadren sig sielf ann, och 
för den swarar, hwarföre han nogsampt är solvendo, doch förbehålles henne dess säkerheet i 
fadrens egendom, blifwandes jempnwähl Oloff Hinderson i dy måhle häreffter endtledigad.  
 
48. Uppå capiteinens wälborne h:r Magnus Ulfsparres begiäran, warnades löfftesmännen för 
förarebostället Korstad, nembl. Erich Arfwidson i Krogzgård och Olof Anderson i Kallstadh, 
att så laga det bem:te hemman kommer till sitt bruuk och blifwer sådt, då Olof Anderson med 
Erichz quittence wiste, att han d. 26 ap. 1688 för sin deel betalt 21 d:r 16 s.m:t, och dy före-
höltz Erich giöra sin flijt. [fol. 640v]  
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49. Såsom landboen på Föllinge kyrkiobord bortsåldt till h:r Per Klockhoff 10 pund höö och 
Mårten i Slätten 3 pund, dy, som det är crono, och såledz emoot Kongl. huusesyns ordn. att 
sällia foder från bohlet, fördenskull blef det in sequestrio satt, till laga uthslag.  
 
50. Såsom h:r biskopen i dess visitationsprotocoll förklarar dem som reest bort från visita-
tion, att wara förfallne till 1 d:r s.m:t, så kunde häradzrätten sig intet wijdare taga af saaken, 
eller deras förfall examinera. 
 
 
 
 
Extraordinarie ting 6 och 7 maj 1698  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 642r – 647v, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19a, fol. 220r – 225v, ÖLA (defekt) 
 
Anno 1698 d. 6 och 7 maij hölltz extraordinarie ting med allmogen af Lijtz pastorat, när-
warande häradzskrifwaren wälb:de Zacharias Warg och nämbden.  
 Pär Ersson i Skiör   Olof Anderson i Kalstad  
 Erik Person i Moo   Arfwid Erson i Breewåg  
 Olof Pålson i Klösta   Siuhl i Boda  
 Jöns Enarson i Byom   Olof Hällieson i Kläppe  
 Erich Ollson i Kougstad   Swän Ollson i Fiähl  
 Hemming Kiälson i Högen  
 
1. Aldenstund effter regementzfältskiärens gifna berättelse, med Per Person i Stafzgård, 
änteligen så wijda war kommit, att för dee af drag. Jonas Graam undfångna slag, ingen fahra 
woro om hans lijf, fördenskull och effter häradzrättens resolution d. 4 april sidstl. woro 
parterne å nyo till i dag instämbde att föredraga, hwad dhe wijdare torde hafwa att påminna 
och dom i saaken afwänta. 
 Då Erich Swänson i Österåsen på Per Persons wägnar berättade, att han än woro illa siuk, 
och till sängz liggiande, så at han intet kan röra sine been, mindre der på stiga, det och 
fäldtskiärsgesällen Allrik Steenbärg intygade, hwilken altsedan sidsta ting hoos Per warit, gaf 
[fol. 642v] och om honom godt hopp, att denne skada intet lär wara någon fara om lifwet, men 
befruchtade dock att Pehr än på en god tijd intet lär blifwa bättre, och nappast någonsin så 
frisk och stadig på beenen som förr. Dessutan refererade Steenbärg att förutan den inwärtes 
skadan hade Per haft på beenen öppna såår, jembwähl och tummen illa slagen, som doch nu 
börjar blifwa bättre. 
 Och emädan Graam wijd sidsta ting tillade Per Person, det han warit en orolig slagz-
kiempe, altså att wijsa contrarium inlade Erich Swänsson en attest af 14 dess grannar under-
skrifwen, så och af pastore h:r Elias Oldberg verificerat d. 25 april sidstleden, der uti dee alla 
bewittna att Per altijd med dhem som en rolig och stilla granne hade lefwat, och ingen någon 
oförrätt tilskyndat. Hwar till Graam swarade, att desse män intet willia fram med sanningen 
utan hålla nu med Per, derföre ansades dee alfwarl. att berätta om dee något annat wiste. Men 
de swarade all neij, utan hade Per warit den man som sig förswarat, uti några slagzmåhl hade 
han och warit, men aldrig någon ohemult öfwerfallit eller [fol. 643r] någrom dess hälsa och 
sundheet afhändt. Graam beklagade att han är twungen härtill, och har måst sig förswara, e-
mädan han eij såg annat än döden för sig, så att om han eij slagit Per, hade han honom mördat, 
efftersom Per hootat honom att hugga hufwudet i tu med sin yxa. 
 Wijdare insisterade Gram, att Per hade med berådt mod farit effter Graamen till skogz 
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honom att slåå, det Jon Högberg skall för Graam berättat. Jonas Högberg förklarade sine ord 
warit sådana, att Per blifit warsse att någon weed, af den han barkat och märkt, blifwit för 
honom borttagen, och derföre foor han den dagen till skogz att see der efter, men hwem den 
tagit, eller om Graam war då der för honom, det betygade Högberg sig intet afwetta. Graam 
blef förehållit att af omständigheeterne synes, som han först öfwerfallit Per, emedan 1o) han 
från träet det han högg på har gådt emoot Per till wägen; 2) hafft honom omkull i sniön och 
ändå intet skonat honom; 3o) synes på Graamen och dess yxa ingen den ringaste åkomma. 
Men Graam påstod ändå, att han eij annat wiste när Per kom än woro han [fol. 643v] lijflöös, 
efter han sworit och hållit yxan i högsta hugg, derföre att sig salvera och komma på wägen 
gick han till wägen, och huru dee der kommo tillhopa föll Per omkull, i det samma kom sonen 
och Högberg och som Gram fruchtade, att de alla 3 skulle gåå på på honom, slog han Per på 
beenen, på det han inte så snart skulle stijga upp. Q. om de andre honom öfwerföllo? Sw. neij, 
dee sade intet till honom, utan lade Per på slädan. Anbelangande weeden och träet, hwar om 
trätan begyntes, så wittnade Gissle Hielte på sin aflagde eedh, att träen der omkring woro med 
Pers märke på, sampt bleckade, äfwen och det Graam kullhuggit, men om det war märkt sågo 
de intet efter, doch hade det stådt ibland de andre märkte träen. 
 Yttermehra berättade Gissle, att sedan skadan war tijmad och han war hoos Gram, hade 
han sig uthlåtit, som han wettat det Per skulle den gången komma till skogz. Och altså wille 
Erich Swänson der af sluta, att detta woro med willia, hwar till Graam nekade. Dragoun Lars 
Snell, som warit med Gissle, aflade eden, och kunde intet tilläggia Graam detta, allenast [fol. 
644r] hade han swarat när Gissle frågade honom, om han wiste det Per skulle komma, då han 
swarat att han wänte både. 
 Sidst inlade Erich Swänson en expense rächning öfwer det som härtills uthgådt, nembl. 
 häst till fältskiären 6 mijhl à 6 öre s.m:t   1:   4 
 till gesellen 3 mijhl   – : 18 
 kåsthåll till gesellen 4 ½ wecka [à] 1 d:r   4: 16 
 fäldtskiären fådt på handen      4:  –  
   10: [24]   
[hovrättens renovation summerar till 10: –, tingsrätten till 10: 24, ingen stämmer helt] 
 
Anhållandes att bem:te 10 d:r [lucka] öre nu straxt af Gramens egendomb att undfå, men 
hwad än wijdare kan påkostas, så wähl som för wärk sweda och tijdzspillan, refererade han 
Per frambdeles att sökia, enär han restituerad blifwer. Wijdare war intet att påminna, derföre, 
sedan denne med förra ransakningen woro upläsne, resolverades. 
 Emellan Per Person i Stafzgård, genom Erich Swänson i Österåsen, kärande, och dragoun 
Jonas Graam, swarande, angående något dem emellan förelupit slagzmåhl, sampt injurier och 
expenser resolverades. 
 Häradzrätten har denne saaken i behörigdt öfwerwägande tagit, finnandes wähl der utaf 
hurusom drag. Jonas Gram påstår det Per Person, då han fådt [fol. 644v] wetta att Graam war i 
skogen skall med berådde mode och fullt upsåth farit efter, honom att slåå och öfwerfalla, och 
till den ändan tagit sonen och ryttaren Högbergh med sig, jempnwähl och när han kom till 
Graam uti swordom och faaslige eeder uthfarit, gådt honom på lijfwet med yxan, och hootat 
att klyfwa hufwudet i tu, så att Graam der utaf skall wara förorsakadt att grijpa till wärn emoot 
Per Persson, som elliest skall wara en slagzkiempe, och sitt lijf förswara, med mehra han till 
sin eenskyllan förebär. Dock emädan det icke kunnat fulltygas, att Per Persson uti en sådan 
intention den gången har fahrit till skogen, som Gram föregifwer, eftersom Graam eij heller 
med det ringaste skiäl gittat bewijsa, att Per honom först anfallit och slagit, mindre det Graam 
uti en sådan fahra warit, det han sitt lijf att förswara, äntel:n blifwit nödgad att grijpa till wärn, 
hälst på honom och hans yxa ingen åkommo eller teckn der af är synt, utan der emoot är af 
ransakningen nogsampt klart, huru wid det desse karlar kommit tillhopa i slagzmåhl, [fol. 645r] 
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Per Persson illa blifwit slagen och handterat, sampt hans yxa all sönderhuggen, hwilket alt 
nogsampt uthwijser Graams swåra hannande[?], som jempnwähl der igenom graveras, att 
Gram har \gådt/ 8 steeg från träet han högg på, in emoot wägen till Per Persson, hwilket om 
han låtit blifwa, hade han denne action kunnat undwijka, och emädan Graam detta alt har 
giort utan någon lijfsnöd, eftersom och då Per Persson omkull föll i sniön, han honom icke 
heller har skonat, utan slagit på beenen, på det han icke skulle komma upp, hwar wijd bägge 
Pers beenpijpor äro brächte blifwit och nästan sönderkråssade, förutan att och der på funnitz 9 
st. såår och blånader, så och ett på tummen, dy skall Gramen för detta sitt swåra handterande, 
efter det 2 cap. Sårmålabalken med willia L.L. böta 40 m:k s.m:t, så och för 10 st. andra såår 
och blånader efter det 13 cap. ejusdem tituli 10 gånger 3 m:k s.m:t. Med lytesboten warder 
det upskutit, till dess natt och åhr ute är till föllie af det 9 cap. i samma balck. Sammaledes 
warder och med expenserne för skadestånd, wärk, sweda, [fol. 645v] fäldtskiäre lön och tijdz-
spillan differerat till nästa ting, alldenstund för än Per kommit till sin fullkomblige hälsa, 
rätten der öfwer icke definitive sluta kan, allenast hwad de 10 d:r [överstruket] s.m:t angår, 
som Per Persson reedan uthlagdt och protocollet uthwijsar, så böra dhe af Gramens egendomb 
eller och der den intet förslår, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz nådigste resolution a:o 
1685 af hans löön betalas, och för det öfrige skall Gramen efter det 16 cap. Sårm. willia L.L. 
inom natt och åhr wårda sårom, om Per Persson dess innan der utaf skulle fåå bafna[?].  
 
2. Såsom från ryttaren Påhl Lungerberg förleden 4:de dag pingst under gudztiensten blifwit 
bortstuhlit i dess stufwa 20 breef och 2 skålp. tobbak, altså hade han derföre misstänckt och 
instämdt Lars Ollson i Lungre, efter han tillförene stuhlit och den dagen giort sig siuk och 
blifwit hemma från kyrkian, ehuruwähl han warit uppe och gådt till Per Ifwarson, dess utan 
kommer hans skoo öfwereens med det fiät [fol. 646r] som fans utan fönstret der tiufwen gådt 
inn. Lars nekade här till eenständigt, och hördes Lungerbergz wittnen edeligen, nembl. Lucia 
Önesdåtter, Ingrid Persdotter, rustmästaren Fiällman och drag. Petter Hiller. 
 Lucia Önesdotter refererade, att då folket war i kyrkian kom Lars till henne, satt der en 
stund och röckte tobback, der under han klagat sig ondt, mehra wijste hon intet, detta tillstod 
Lars. Tog afträde. 
 Ingrid Persdotter berättade, att hon war hoos Lucia, och när hon skulle gåå heem mötte 
hon Lars på wägen, som skulle kalla henne heem att ansa boskapen, hon betygade och att Lars 
klagadt sig ondt. Tog afträde. 
 Fiällman intygade, att då Påhl wijd hemkomsten från kyrkian fant sig wara stuhlen, 
derföre han misstänckte Lasse, gick Fiällman och Hiller med honom att besee sporret, togo 
och Lasses skoo, som aldeles med sporret kom öfwereens och der till passade, hafwandes 
Lasse med fadren warit med, men Lasse då så wähl som nu neekade till detta. 
 Tolfman Per i Siör hade sig dagen efter synat sporret, men intet funnit det aldeles [fol. 
646v] lijkt, utan hade och Påhls stöfwell der till passadt, hwilket torde kommit der af, at detta 
war något efter och någon omakat sporret. 
 Petter Hiller giorde med Fiällman en lijka relation. 
 Uthom detta angafz Lars med Nills Erson i Bringåsen hafwa stulit en psalmbok på 
Frössön, en mössa, 2 skålp. tobbak, en lija, en tobbakzdossa och en knijf. Psalmboken fram-
hades och wärderades för 1 d:r 8 s.m:t, dem Nills tillstod sig på Lasses inrådande stulit, och 
Lasse den giömt, hwar till Lasse eij neeka gitte. Men tobbaket hade Lasse tagit, och gifwit 
Nills med sig, hwar till han i förstone wähl neekade, men måtte omsijder tillstå, så wähl som 
mössan à 9 öre s.m:t, den Nills allena behållit. Men dee öfrige pertzedlarne nekade dee aldeles 
till, eij heller funnes der till några skiähl, och dy kunde dee der med eij graveras. 
 Resolutio. 
 Såsom Lasse och Nills Ollson tillhopa stuhlit en psalmbook à 1 d:r 8 öre s.m:t och 2 
skålp. tobbak à 1 d:r 8 s.m:t, så skola [fol. 647r] dee derföre efter Kongl. straffordn. böta 3 dub-
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belt, nembl. 7 d:r 16 öre s.m:t, kommandes på hwardera 3 d:r 24 s.m:t, men för mössan 
plichtar Nills allena 27 öre s.m:t, warandes mössan och booken igenfundne, men för tobbaket 
böra dee måhlsägaren betahla, med 1 d:r 8 öre s.m:t. För de öfrige pertzedlarne kiännas dee 
frij till wijdare bewijs. Uthan detta skohla Lasse och Nills efter Kongl. Maij:tz nådige reso-
lution 1697 ståå uppenbara kyrkioplicht.  
 
3. Optechnades Claes Persson[s] egendom i Hällie emoot dee 44 d:r 17 ½ öre s.m:t han 
1696 har hoos befallningzman caverat före, som dess broder Nills Persson Kongl. Maij:tz up-
burne räntor i Hammardahl kommit att häffta.  
 
4. Såsom h:r kyrkioherden Oldberg klagade att allmogen effter behag insättia i siukstufwan 
hwem dee hälst behaga, som löper emot Kongl. Maij:ts kyrkiolag pag. 206, altså tillsades 
samptelige allmogen wijd laga plicht, om utom pastoris och wederbörandes tillstånd sådant 
wijdare skier, och skohla dee som inkombne äro, och icke äre rätt allmosehion hafwas der uth. 
[fol. 647v]  
 
5. Eftersom allmogen, efter skiedd åthwarning wijd sidsta ting, icke lagat stora byggningz-
taaket i prästegården, altså förehöltz dem alfwarl. en sådan treska, och att derföre af ländzman 
på nästa ting tilltahlas, h:r pastor sade att här öfwer han sig hoos h:r generalmajorn will be-
swära.  
 
6. Sammaledz beswärade sig h:r pastor, att sochneskrifwaren Jonas Dahns hustru Giölu 
Enarsdotter, har begynt att ruinera ett gammalt kyrkians herberge, som brukat är till tiäru och 
spååns förwarande, warandes större deelen och knutarne afhuggne, röstet borttagit, så och 
låset och en hoop spåån der inne låg. Hustrun tillstod detta, säijandes sig der till hafft loff af 
sochnen, men kunde ingen wijsa, dy lemnades henne tijd till nästa ting. 
 
 
 
 
Ting 19, 20 och 21 september 1698  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 751v – 765v, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19b, fol. 355r – 366v, ÖLA (defekt) 
 
Anno 1698 d. 19, 20, 21 septemb. höltz laga ting med allmogen af Lijtz pastorat, närwarande 
d. 19 uti häradzfogdens ställe, ländzman wälförståndig Nills Carlson, d. 20 häradzskrifwaren 
Warg och d. 21 häradzfogden sielf, och häradz eedsworne nämbdh, som wijd sidsta ting speci-
ficeras, undantagandes att i Per Ollsons ställe i Backen, som död är, antogz Håkan Påhlson i 
Backen, hwilken och nu aflade dess huldheetz- och domare-eed.  
 
1.  Publicerades dee Kongl. placater, som wid Räfsundz ting specificerade finnes.  
 
2. Företogz hållen huusesyn på cronohemmanet Gräningen 1 ½ tunnel:d tilldeelningzhem-
man till cavallerie rusthållaren Erich Persson i Korstad, hwars feelachtigheeter pröfwades till 
9 d:r 26 öre 16 s.m:t, dem åboen Per Hinderson dömbdes att bättra inom ett åhr, eftersom han 
det en god tijd efter sina förälldrar behållit hafwer, hwar till han och duchtig pröfwades.  
 
3. Togz under händer den huusesyn, som förrättad blifwit d. 9 septemb. sidstl. på crono-
hemmanet Gräningen 1 ½ tunnel:d, det Olof Ollson åbor, indeelt till [fol. 752r] cavallerie rust-
hållaren Lars Pålson i Byom, hwars brist skattades allenast till 6 d:r 26 s.m:t från åhr 1687, då 
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Olof Ollson detta hemman tillträdt, till 1698, bägge inclusive, blef med honom fölljande 
liquidation och uthrächning affattad.  
 
 Olof Ollson åbodt  Der emot bygdt ett stolp- 
 Gräningen från 1687  herberge med dubbell botn 
 till 1698 bägge inclusive  för 3 åhrs byggnad à 6 ⅔ d:r 20:  – 
 à 6 ⅔ d:r s.m:t åhrl. 80:– Redskapzhuset   6: 21 ⅓ 
 Saldo 14:– Badstufwan   6: 21 ⅓ 
   Stallet med dubbell  
   botn 3 åhrs byggnad 20:  –  
   Foderbod ett åhr   6: 21 ⅓  
   Upbrukat 14 mählingar åker 
   som wid dess ankomst låg 
   i lägde och linda à 1 d:r 14:  –  
   Fähuuset bygdt som för dess 
   stoorleek skull eij under 3 
                åhr kan rächnas  20:  –_     
  94: –  94:  –  
 
 För hwilka 14 d:r s.m:t Olof Ollson anhölt att niuta sin förnöijelse, eller och att hem-
manet updraga den, som honom dess öfwerbyggnad kan wedergiälla, hwar om honom lemb-
nades i ödmiukheet högre handen att sökia, alldenstund han elliest uti öfrigit pröfwades 
Kongl. Maij:tz husesyns [fol. 752v] ordning hafwa fullgiordt, och som en flijtig bonde chrono-
nes hemman upbrukadt, hwar på han ingen frijheet har åthniutit.  
 
4. Till afdömande företogz hållen husesyn på chronohemmanet Tonäs i Föhlinge s:n om 2 
tunnel:d, tilldeelningzhemman för fäldtwäbelen wijd Brunflod compagnie, hwilket gamle Per 
Persson i Toonäs för 18 åhr sedan uptagit på 2 åhrs frijheet, som berättades, och brukadt till 
1692. Men 1693 har sonen Per Person det emottagit och häfdat 4 åhr till 1696 och 1697 
brukat af brodren sahl. Hans Persson, med hwilka för hwars och ens åhr efterföllijande 
liquidation slötz, först med gamle Per Persson, som åbodt hemmanet Toonäs i 13 åhr, 
hwarföre, när honom berächnas 2:ne åhrs åthniutne räntor sampt 13 åhrs byggnad, och honom 
der emot godt giörs hwad han uti sin tijd har wijd hemmanet giordt, nembl:n tagit up 23 
mählingar åker, upsatt fäähuuset och stufwan, förutan annan små reparation, stijger hans skyl-
digheet till ett anseenligit, så att fördenskull sedan utaf de 54 d:r 15 s.m:t uthsatte brist, 
fölljande poster äro afdragne, nembl:n 
 
 Spiällen i östre stufwan för högdt wärderade  – : 16 
 [fol. 753r]  
 Optages hwad som af giästestufwan kan nyttias   6:  –  
 På så lijtet hemman behöfwes eij så stor badstufwa, dy afföres   2:  –  
 Dyngestaens fodring för högdt upförde   – :  8  
      8: 24 
 
 Bör gamle Per Persons arfwingar för resten, som är 45 d:r 23 s.m:t, proportionaliter 
häffta, och anten contant betahla, eller och reparera hwad som efter synen feelar. 
 
 Anbelangande unga Per  Der emoot tagit upp  
 Person i Toonäs, så   4 mählingar à 1 d:r   4: –  
 debiteras han för 4 åhrs   Stallen 3 åhrs byggnad  20: – 
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 byggnad à 6 d:r 21: 8 s.m:t  Kiällaren   4: –  
 om åhret 26: 21 ⅓ Swijnhuuset  – : 26  
 Hans Person åbodt ett åhr   6: 21 ⅓ Haft kull wister  
   huset och med nytt  
 Saldo som är öfwerbygdt   4:   4 ⅔ förbättrat för ett åhr   6: 21 ⅓  
   Sädesboden hafft kull,  
  ________ flyttat och förbättrat   2:  –___    
                      S:a 37: 15 ⅓  37: 15 ⅓  
 
 Hwilka 4 d:r 4: 26 s.m:t unga Per Persson, som mästa byggnaden finnes hafwa giort, bör i 
afrächning niuta för dess andeel, uti dee efter fadren för dess åhr uthsatte 45 d:r 23 s.m:t. 
Anbelangande unga Per Perssons uti Toonäs, och der å nuwarande åbos Olof Hemmingsons 
hwar för sig giorde ansökning, att wijd [fol. 753v] besittningen af detta hemman blifwa för-
säkrade, eller och det fåå inlösa till odall, der om hafwa dee h:r generalmajorn och öfwersten i 
ödmiukheet att ansökia, kunnandes häradzrätten det betyga att Per Person, hwilken efter sin 
fader det antagit uti sine 4 åhr har detta hemman wähl omlagadt, och att han elliest har god 
förmågo, det wijd macht hålla och häfda, dess fader och till några ägors återwinnande, för 
detta och sitt hemman, har åhr 1670 stoor bekostnadt giort, utan någon wedergiällning.  
 
5. Kärade åter Siuhl Persson i Boda till Påhl Larssons enkia i Klösta hustru Märit Persdotter, 
om dee 3 st. sölfwerskiedar hans swärfader Mårten i Boda, emoot 5 r.d:r skall pantsatt och 
Siuhl betalt, så när som på en ort, för hwilket skiedarne blifwit qwarståendes, hwilken sidsta 
ting war före, och då till bättre bewijs uthställtes. Men på tillfrågan hade Siuhl nu ingen större 
uplyssning att gifwa, utan fast mehra påstod enkian, att desse skiedar för mehra än 30 åhr 
sedan woro hoos hennes sahl. man pantsatte, och att han hade dem förährat då de trolofwades, 
hwilket alt hon omtallt på bytet, hwarest och Siuhl Person war tillstädes, men då icke ett ord 
der [fol. 754r] på yrkiat, som och h:r Daniel Hammarin med ländzman intygade, och Siuhl Pers-
son icke heller wedergå kunde. Fördenskull kunde häradzrätten detta eij annars än för en 
förtegad saak ansee, och det i förmågo af Kongl. Maij:tz resolutioner de a:o 1629 d. 20 febr. 
1680 § 51, och hustru Märta således från Siuhl Persons åtahl här med befrija.  
 
6. Det föredrog regementzfältskiären ehreborn och konstförfarne mäster Johan Franck, 
hurusom då han förleden april månad blef kallad till Per Person i Stafzgård, honom att för-
binda och curera utaf de swåra, af dragoun Jonas Gram undfångne slag, hade förutan förste 
bandet, som med 2 r.d:r betaltes, Per honom lofwat in alles 24 r.d:r specie, hwar på rege-
mentzfältskiären allenast bekommit 5 r.d:r och 1 pund smör, det öfrige will bonden innehålla, 
för hwilken orsak han blifwit föranlåten honom at instämma. Per kunde icke neka det iu fält-
skiären begiärat 24 r.d:r, men han sig eenskyllat, det han woro en fattig bonde, och förmåtte 
det icke ärläggia. Franck betygade att accordet warit om 24 r.d:r, men beklagade att han eij 
giorde det skriftel. och om Per intet wehlat det gifwa hade han skohlat sagdt neij, ty här wijd 
hade han [fol. 754v] låtit bonden det billigaste prijs han kunnat, har honom och så curerat, att 
näst Gudz hielp han är färdig. Hwilket Per tillstod, men förmente att gesällen Styrenbärg hade 
giort det mästa, som honom alt stadigt upwachtade och skiötte. Frank swarade att han be-
giärat, det Per skulle föras till honom på Frössöön, emädan för den långe wägen, han eij för-
måtte så ofta som fodrades honom betiena, hwilket Per sig undanbedit, och dy hade Frank 
gifwit honom förslag på gesällen Styrenbärg, efter han hade sitt qwarteer i sochnen, och för 
det han hoos sin bonde icke kunde fåå kost, låg hoos mäster Franck, hwilket anbud Per antagit 
och lofwat hålla Styrenbärg kost oberächnadt, men här under hade Franck rest till honom 6 à 
7 gånger med stoor bekostnad. Per swarade att det allenast war 4 gånger, förmeenandes att 
Styrenbärg hafft beswäret. Franck swarade at han brukat hans medicamenter. Men Styrenbärg 
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påstod att både af hans cur och medicamenter woro bonden god, dherföre han och påstod 
niuta betahlningen, den Frank honom aldeles bestridde. Q. huru många band Franck giordt? 
Per swarade, [fol. 755r] det första och det sidsta, förutan att han något hwar gång honom om-
lagat, men första bandet hade Styrenbärg intet giordt. Q. huru många weckor Styrenbärg war 
der? Rp. 10 veckor medan bonden alt stilla låg, och 8 weckors tijd fohr han tijt från sitt 
quarter en gång om weckan. Styrenbärg förehölltz, att om han welat påstå betahlningen, hwij 
han då icke wijd extraord. tinget d. 6 maij swarade hwad han för curen hafwa skulle, utan 
skiöt då skullden på mästaren, som här om hade dispositionen? Swarade, att han war då owan 
wijd orten. 
 Dagen efter hades åter parterne före, då dem förlijkning förehölltz, hwar till regementz-
fältskiären intet wille låta sig beqwämma, sedan Per honom en sådan otacksamheet wijsat. Per 
sade sig aldrig hafwa bestridt eller neekat betahlningen, utan som Styrenbärg penningarne för-
budit, har han dem intet kunnat uthbetahla, warandes honom lijka, allenast han får en man att 
betahla. På tillfrågan måtte han contractet wederkiännas, men wille afräkna hwad som är be-
talt, nembl:n 5 r.d:r, 1 pund smör à 6 m:k och 1 st. killing för 8 öre s.m:t, [fol. 755v] hwilket 
Franck tillstod, men 10 weckors kost för gesällen wille han eij beståå, eftersom Per lofwat 
dess utan föda gesällen, allenast han finge honom tijt och sluppe reesa på Frössön, der till Per 
nekade, beropandes sig på wittnen, elliest hade gesällen något warit borta så att det allenast 
blef 8 weckors kost à 1 d:r s.m:t weckan. 
 Resolutio. 
 Såsom Per Person i Stafzgård äntel:n har måst tillståå, det han med regementzfältskiären 
konstförfarne mäster Johan Franck accorderat om 24 r.d:r specie eller 48 d:r s.m:t, utom dee 2 
r.d:r för första bandet, hwar på han lefwererat 5 r.d:r el:r 10 d:r s.m:t, 1 pund smör för 1 d:r 16 
öre s.m:t, så och en killing för 8 öre s.m:t, hwilket giör en summa af 11 d:r 24 öre s.m:t, för-
denskull åligger Per Person resten, som är 36 d:r 8 öre s.m:t genstan till regementzfältskiären 
betahla, doch så att Per Persson der af till nästa ting innehåller 8 d:r s.m:t för gesällen 
Styrenbärgz kost i 8 weckors tijd à 1 d:r s.m:t om weckan berächnadt, då Per åligger bewijsa, 
att kosten särskillt af regementzfältskiären betalas [fol. 756r] skulle och uti den accorderade 
summan afkortas. 
 
7. Det söchte wähl dragoun Jonas Graam, at rätten wille å nyo ransaka den action som före-
lupit honom och Per i Stafzgård emellan, doch såsom saaken redan war afsluten, och Graam 
sig hoos h:r generalmajorn klagat, derest och förklaring är inlagd, altså kunde man sig, lite 
pendente, intet der af taga.  
 
8. Förekom gamla gumman Karin Biörsd:r på Åsen, anhållandes att såsom hon har hulpit 
si[n] sahl. son Olof Persson uti mångahanda måtto, serdeles att inlösa hemmanet Åsen, be-
fruchtandes hon, att efter sonen är död, och hustrun trädt i annat giffte med Måns Ollson, det 
torde hon på sin ålderdomb blifwa uthdrifwen och huuswill wara. Då Måns Olofson sig för-
klarade, att han med sin hustru, uti hwarjehanda måtto willia gåå gumman tillhanda, det de alt 
heemställa rättens afslutande. Hwar öfwer dee äntel:n inför rätten föreentes, att såsom hustru 
Karin Biörnsdotter en deel i hemmanet tillhörer, åthminstone 1/4 part, det skulle Måns Ollson 
med sin hustru anten i [fol. 756v] döde dagar henne föda och uppehålla, hwar till att på proof 
2:ne åhr uthsattes, och der hon icke skulle der wijd finna sitt nöije, skulle hon så länge hon 
lefwer, hafwa några mählingar åker att leefwa af, så och föda till en koo och 3 små creatur, 
men så länge hon är i deras brööd, gif:r Måns Ollson leega för hennes koor 3 m:k s.m:t styck 
åhrligen, släpekläder niuter gumman, och emoot det hon efter förmågo hielper till med huus-
sysslorne.  
 
9. Uppskiötz Jacob Jöransons saak emoot Erich Erson i Kougstad till nästa ting.  
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10. Emellan rustmästaren Johan Fiällman och ryttaren Påhl Lungerberg, resollverades först 
angående den sehla, som Fiällman skall Påhl owitterl. tagit, att såsom Fiällman haft Påhls låf 
bem:te sehla bruka från Sundzwald till Lungre och Fiällman för oföret skull har måst sättia 
upp lasset på wägen, så har honom eij kunnat wägras, sig af den lånte seelen betiäna, då han 
war efter lasset 2:dra gången. 
 Anbelangande dee 8 skylar korn som Fiällman skall utom bytet af oskiptom deel på 
åkeren för sig behållit, så ehuruwähl Fiällman påstår det allenast warit 4 skylar, till hwilka 
efter tolfmannens [fol. 757r] läggiande, han berättigad warit för åkerens wanbruuk[?]. Doch 
emädan tollfmannen Per i Siör och Påhl i Kläppe betyga, att utom dee 4 skylar Fielman borde 
hafwa, han ändå afsatt 4 st:n emot dee andra, och det öfrige med Lungerberg deelt till 
hälfften, hwarigenom såsom Påhl Lungerberg är för när skiedt till 2:ne skylar, dy åligger rust-
mästaren samma 2:ne skylar Lungerberg in natura restituera. 
 Sidst hwad oqwädinsorden beträffar, att Påhl skall kallat Fiällman röfware och ingen ähr-
lig karl, så ehuruwähl Påhl Lungerberg der till neekar, men aldenstund han der till genom Per 
i Siörs och Oloff Hälliesons wittnesmåhl i Kläppe är öfwertygad, dy skall han för sådana af 
hastigheet fälte ord, efter det 43 cap. Ting.b. böta 2 gånger 3 m:k s.m:t.  
 
11. Såsom Oloff Larson i Lungre icke kunde bewijsa, att ryttaren Påhl Lungerberg honom i 
någon måtto hootadt och undsagdt att skohla slå och basa, fördenskull kunde rätten der till 
intet giöra, allenast warnades Lungerberg för slijkt sig till wara taga.  
 
12. Emädan wijd extraord. tinget d. 7 maij sidstl. blef upskutit om dee 20 breef och 2 skål-
pund [tobak], som ryttaren Påhl Lungerberg [fol. 757v] mist, och han misstänckt drängen Lars 
Ollson före, altså företogz samma ährende, och emädan der till inga fulla skiähl funnes, tiuf-
naden eij heller i Lars händer war tagen, utan han der till neekade, altså skiötz det till nämden, 
efter det 7 cap. i Ting.b. L.L., som uti detta befrijade Lars Ollson. Men att Lungerberg skahl å 
kyrkiowägen med otijdige ord öfwerfallit Lars, det kunde han intet bewijsa, och dy kiändes 
Lungerberg i detta måhlet frij.  
 
13. Angaf ländzman Nills Carlson, hurusom förl. d. 22 maij, som war en söndag, skall Ifwar 
Persson i Lungre och dragoun Olof Nillson, mädan folcket war i kyrkian antändt swedieland, 
hwilken giärning han rättens beifrande heemställte. Swaranderne neekade icke till att dee ju 
samma dag brändt swedieland, men föregofwo det warit först emoot afftonen klockan 5. 
Tolfmännen Per i Siör och Erich Persson i Moo blefwo till wittnes framkallade, betygandes 
hwar för sig, att när de kommo heem från kyrkian till Moo kl. 4 à 5 syntes rööken som högst, 
men huru dagz det war påtändt wiste dee icke. Ifwar Persson beklagade sitt oförstånd, icke 
kunnandes han tänckia att det skulle wara förbudit bränna swedieland efter gudztiensten, hälst 
rägn syntes [fol. 758r] willia komma. Uppå tillfrågan hade dee eij heller den dagen warit i 
kyrkian, föregifwandes, som och i sanning war, att ingen gudztiänst hölltz i Kyrkåås. Dem re-
monstrerades, att dee icke desto mindre bort den dagen lefwa stilla och till Gudz nampns lof 
anwända och icke så ohälga, der emoot dee föreboro sitt oförstånd. 
 Men alldenstund uti det, som genom Kongl. Maij:tz lag så tydel. är förbudit, intet oför-
stånd kan giälla och uhrsächta, och desse män emoot Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrutt d. 
1, 3 och 4 § sig fördristat om sabbaten, wid det folcket kom uthur kyrkian, att antända swedie-
land, ehuruwähl ingen skada tijmadt, fördenskull anstår icke heller häradzrätten dem att frija, 
utan skohla dee efter högstbem:te placat böta 40 m:k s.m:t eller plichta med 8 dagars fängelse 
wijd watn och bröd.  
 
14. Efter den specification som lieutnanten Evert Pell wijd tinget d. 20 novemb. 1697 inlade, 
öfwer feelachtige landboer wijd majorns compagnie, uplästes samma lista, och samptel. å-
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boerne warnades, men Torsten Nillsons enkia i Skicke, Jon Gryta, och Jöran Hemmingson i 
Österåsen sades från sine hemman. [fol. 758v] Uppå Swän Perssons i Handog war ingen åbo, 
hwar om med befallningzmannen lieutnanten har wijdare att conferera. Några hemman som 
woro illa bygde skulle nu i höst synas.  
 
15. Öfwersågz hållen huusesyn på hustru Ingiborg Ollsdotters hemman Handog 2 ½ tunl. 
skatte, dragounehåll wijd h. majorns compagnie, hwars feelachtigheeter bestego sig till 37 d:r 
12: 8 s.m:t, dem enkian pålades inom 4 åhr att bättra, och såsom hon war mycket af sig kom-
men, altså intechnades hemmanet för Kongl. Maij:t och cronan och upbödz 1 gången. 
 
16. Alldenstund dragoun Anders Huss icke kunde med skiähl bewijsa, det Anders Kiällsons 
och Hemming Ollsons boskap i Ottersgården giort skada på hans eng till 3 à 4 lass, som tolf-
man Olof Anderson i Kallstad wittnade, altså lembnades det till nästa ting.  
 
17. Emädan såsom hustru Anna i Höökbäck icke kunde neeka det iu hennes creatur giort 
skada på ländzmans Nills Carlsons slått till 1 lass, som tolfman Per i Siör synat hade, dy 
skulle hon efter det 9 cap. Byggn.b. L.L. ärsättia skadan med 10 öre s.m:t och böta 3 m:k 
s.m:t. [fol. 759r]  
 
18. Föreentes dragoun Enar Danberg med Erich Ollson i Kougstad, om några mählingar åker, 
att Dahnberg dem behåller som för.  
 
19. Saakfältes dragoun Petter Hiller till 40 m:k s.m:t eller och sittia 8 dagar wijd watn och 
bröd, för det han 4:de dag påsk hade för gudztiänsten gådt från Optand i Brunflod, och eij 
kommit till Kyrkåås för än folket kom uthur kyrkian.  
 
20. Det fodrade dragoun Anders Smeed af Jon Erson i Österåsen något arff som dess faster, 
el:r Jon Ersons stiufmoder, Märit Erssdotter, hwilken förleden wår genom döden afgick, skall 
efter sig lembnadt. Hwar emoot Jon Ersson uplade sin faders och hustru Märitz reciproque 
testamente d. 28 febr. 1676, som d. 28 novemb. samma åhr fans intechnadt, der uti hon emoot 
sytning updrager Jon Ersson och hans syskon all sin egendom. Det samma har hon nyl. för sin 
död d. 17 apr. sidstl. i goda mäns närwaro itererat och på Jon Ersson transporteradt, be-
ståendes samma egendom allenast i löösören, och fördenskull efter Kongl. Maij:tz förordn. 
om testamenten § 1 gillandes bem:te testamente och Jon Ersson från Anders Smedz åtahl al-
deles befrijad. [fol. 759v]  
 
21. Öfwer den andeel, som dragoun Anders Smeed på sine och dess syskons wägnar fodrade 
af farbrodern Nills Ollson i Häggestad som arf efter sin fader för ett tunnel:d honom der uti 
tillkommit, föreentes parterne, det Nills Ollson skall, utom dee 7 ½ d:r s.m:t som redan up-
borit är, till Anders Smeed och dess syskon betahla 15 d:r s.m:t och det på 3 åhr à 5 d:r s.m:t 
om åhret.  
 
22. Begaf sig ryttaren Johan Trafware, för den 1 d:r s.m:t han till Lijtz kyrkia är saakfält, till 
helgamäss skaffa kalck, i wijdrigt fall skall execution af hans löön skie.  
 
23. Det föredrog Siuhl Persson i Boda, hurusom a:o 1695 Per Ersson i Siör skall sig afsagdt 
som fullmächtig för sochnen, att gåå på landztinget till Brunflod, och blef derföre Siuhl 
Person af några tolfmän och allmogen i dess ställe förordnat, som han och skall emottagit 
åthskillige skrifter att frambära, men sedermehra hade Per gådt åstad, och alldenstund Siuhl 
Persson hade fått en hoop skrifter om händer, nödgades han och dem frambära, men emädan 
Per i Siör allena för sig behållit det som allmogen till landztingz karlen [fol. 760r] uthlagdt, 



 169  

 

påstod Siuhl Person, hwilken och beswär hafft, der af att niuta sin andeel. Några af tolfmän 
wiste berätta, det Siuhl blifwit uthkorad, men sedan Per i Siör sig omaket påtog befull-
mächtigade \dee/ honom, eftersom och Per i Siör upwiste allmogens fullmacht af d. 4 maij 
1695, jempnwähl och h. generalmajorns resolution d. 12 junij 1695 att eftersom Pehr, jempte 
dee andra landsens fullmächtige sig en tijd wijd landztinget uppehållit, så skulle han af tinge-
laget fåå sin betahlning à 16 öre s.m:t om dagen. Och såsom Per i Siör har såledz efter h. 
generalmajorn och öfwerstens resolution har upborit hwad han borde för sitt omaak hafwa, 
han och upteer för sig tingelagetz fullmacht, så anstår icke häradzrätten här wijd någon för-
ändring giöra.  
 
25[!]. Angående det stoo, som för förrijaren Ifwar Ryss är förolyckadt utj ett ellgzleed, Jon 
Broddeson i Handog tillhörigt, föreentes parterne, det Jon Broddeson till Ryssen betahlade 3 
d:r s.m:t, hwar jempte Handogz män alfwarl. förmanas, att dee warl. sättia sine leed och dem 
lagl. lysa, på det ingen skada [fol. 760v] der af må sig tilldraga. Expenserne på den skiedde 
synen, betahla dee hälfften hwardera.  
 
26. Ställtes för rätten och af ländzman tilltalades en dräng från Frössöön, Per Ollson, för det 
han begådt landzkiöp och bland annat af Hans Jonson i Korstad kiöpt 2 st. koor, dem ländz-
man till rättens uthslag låtit anhålla, påståendes, att såsom denne woro en löös dräng, hwilken 
för sig icke betarfwade någon boskap, utan desse koor kiöpt annorstädz att uthprångla, Hans 
Jonson eij heller efter förordningen hade med den boskap han till salu hafft farit på mark-
naden, det fördenskull denne boskap måste anhållas och de som således handlat wederbörl. 
straffas. Olof swarade att han icke för sig, utan för sin maatfader Hemming i Wästbyn hade 
kiöpt desse koor reedan förleden sommar, då Hans dem uthbudit och Hemming der på pen-
ningar gifwit à 12 d:r k.m:t styck, warandes Olof såsom Hemmingz fosterson och nu hijt-
skickad koerne att afhämpta. Hans tillstod att han der på upburit penningar. Dragoun Köhn 
och flere klagade, att dee till sin föda icke [fol. 761r] skohla fåå kiöpa någon slacht, utan för-
sellies den till andra uthsocknes, som sedan annorstädez dem uthprångla. Och eftersom med 
denna handelen eij war rätt tillgångit, ity efter förordningen Hans med denne boskapen intet 
warit på marknadzplatzen, denne Olof är och en löös dräng, som ingen boskap för sig be-
höfwer, dy skulle desse 2:ne koor qwarhållas, och om Olofz tillstånd på Frössöön nogare 
inquireras, hwad och huru den tiänst han hoos Hemming hafwer.  
 
27. Alldenstund kyrkioherden h. Elias Oldberg sig beswärade öfwer Korstaboerne, hwilka 
med prästegården hafwa obytt skog, att dee den kunna eij allenast för mycket bruka, utan och 
till andra bortläija, dy warnades de derföre, äfwen och för det, de wehlat hindra h. kyrkio-
herden i dess fäbodars uptagande, till dess lagl. kan dem emellan blifwa dömbdt och deelt, 
hwar om herr kyrkioherden bör consistorium notificera, det någon fullmächtig förordnad 
blifwer.  
 
28. Företogz till afdömande hållen huusesyn på Per Perssons skattehemman i Moo 3 tunl. och 
åbos af Nills Enarson, derest fans en brist af 30 d:r 19: 16 s.m:t, warandes [fol. 761v] detta hem-
man tilldeelningzhemman under cavallerie rustningzstammen Lungre. Det som feelades på-
lades bonden inom 4 åhr att bättra, och imedlertijd intechnades jorden Kongl. Maij:t till säker-
heet.  
 
29. Det wille wähl pijgan Kierstin Nillsd:r påstå att förl. åhr hon tiänt hoos bonden Carl 
Swänson i Böhle, och borde såledz inga mantallspenningar gifwa, men emädan hon der hoos 
måst tillstå det hon tiänt till skiftes, jempnwähl hoos ryttaren Swän Grijp, hwarföre hon skrif-
wen är, dy måtte där wijd förblifwa.  
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30. Oppböd Jöran Persson i Föhlinge halfwa hemmanet Backen 2 gången, 1 ½ tunnel:d, då 
Ingrid Nillsdotter, Lars Fluurs enkia, klandrade, det henne lembnades wijd nästa ting uthföra. 
 Opböd Salmon Persson i Nygården hemmanet Nygården om 2 tunnel:d 2 gången, 
klanderlöst.  
 Oppbödh Olof Anderson i Kallstad dess fädernes hemman ib:m, om 2 ⅙ tunnel:d, kiöpt af 
syskonen, 2 gången, utan klander. 
 Anhöllt Per Erson i Österåsen om fasta på hemmanet ib:m om 2 tunnel:d, kiöpt för 45 d:r 
s.m:t af Hemming Larsson ib:m [fol. 762r] och Hemming Kiällsson i Korstad, som måhlsman 
för Hendrich Nillsons barn, efftersom samma hemman woro lagbudit och lagståndit, men e-
mädan bem:te hemman är såldt utom börden, och alla upbuden med förbehåld af Kongl. 
Maij:ts höga rätt äre bewilljade, så kunde wähl fasta i anseende till bördemännen icke wägras, 
men bör intet extraderas för än ifrån Hans Kongl. Maij:t resolution inkommer, alldenstund 
detta hemman redan d. 22 novemb. förl. åhr är Hans Kongl. Maij:t i underdånigheet heem-
budit.  
 
31. Såsom unge Per Persson i Toonääs medelst det han bygdt på hemmanet Toonääs har full-
giordt för det ena åhret hans afledne broder Hans Persson der bodt, altså skulle brodrens 
sterbhuus, honom derföre förnöija med 6 d:r 21: 8 s.m:t.  
 
32. Det beswärade sig ryttaren Hendrich Krafft öfwer Hans Jonsson i Korstad med dess 
syster Gunborg, huruledz för [fol. 762v] 3 weckor sedan, då alt war mörkt, skohla dee om en 
affton olofl. tagit rofwor uti hans rofland, det han såledz blifwit warsse, att hunden mycket 
skiäldt, och förfogade han sig till rofgården, och wijd han kom der emoot, fant han Gunborg 
der ståendes wid en kornskyhl, hwilken på tillfrågan hwad hon der giorde så seent swarade att 
hon warit effter sine kläder i badstufwan, men när Krafft henne nogare examinerade kastade 
hon säcken af sig, och sprang sin wäg, hwar uti icke woro några kläder, utan 32 st. stoora rof-
wor, som drängen Per Ersson skall betyga. Een dag eller annan der effter hade Gunborg budit 
hans hustru ost och smörgåås i förlijkning och då jempnwähl berättat, det brodren Hans Jons-
son warit med att taga rofworne, derföre han och 8 dagar der effter warit till Krafft, och 
honom om förlijkning bedit, det Krafft icke kunde giöra. Så skahl och Hans slagit Krafftens 
gåsse och kallat honom diefwulsunge, för hwilket alt han straff på honom begiärer. Gunborg 
hördes [fol. 763r] först allena, tillstod giärningen, jempnwähl och att brodren Hans henne be-
fallt detta giöra, och wille han swarat, eftersom rooflandet woro på hans åker. 
 Q. hwarest hon fick säcken? Rp. han satt i stufwan på stången derest Hans honom tog och 
henne lefwererade, och Hans gick för uth. Henne förehöltz att Hans war iu då med. Illa swa-
rade, ia han fölgde med et stycke, men at han war in i åkeren, nekade hon aldeles till. Henne 
förehöltz att bekiänna sanningen, men hon wille ändå intet wijdare sig uthlåta. 
 Och inkallades Hans Jonsson, som skriftel. inlade sin förklaring, att Krafft will skylla 
honom för rofworne, så synes wähl det så wara för den, som intet weet af saaken. Men att 
wijsa sin oskuld, woro detta. 1) att åkeren är hans egen; 2) har han den samma till Kraften 
icke bortgifwit, utan af en god willia den allenast upplåtit att såå några kannor erfter på, men 
intet att bränna[?] rofland på. Och emädan Hans hade sig såledz emoot Krafft wijsat god-
willig, hade han af honom bedit en kook rofwor, hwilket, som det blef honom wägrat, så 
tychte han för sig [fol. 763v] sielf eij hafwa nödigt för sin goda willia att uplåta den, som honom 
intet anstod, och såledz genom ett moget betänckiande låtit taga rofwor. Så berättades och att 
säcken kom h. kyrkioherden till, hwilken han och igenkiände af sitt märke E. O. Hans för-
klarade, att förleden wår, då han åth kyrkioherden mältade, hade säckarne kommit att ombytas 
och han emoot denne mistat en annan, det h. kyrkioherden intet kunde neeka till, eller Hans 
Jonsson uti detta något tillwijta.  
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 Q. om icke Hans war med? Rp. neij, men tillstod doch sig befallat pijgan gåå åstad. 
Honom förehöltz att då han updragit åkeren till Krafften, hade han der medelst, så länge 
contractet warade, ingen macht der öfwer, mindre öfwer den frucht der wäxte. Hans swarade 
att han eij bättre förstod. Elliest om han hade förmeent sig hafwa någon rätt att taga roofwor, 
hwij giorde han detta icke liusa dagen? Hwartill han intet swara kunde. Elliest att och Hans 
warit med, beropade sig Krafft på drängen Per Ersson i Korsta, som wittnade, att det war mäst 
mörkt då detta skiedde, och när han efter Kraften kom uth, sprang en man [fol. 764r] från 
rofåkeren neder till byen, men hwem den war, kunde han intet så noga märkia, för mörkret 
skull, ty han såg allenast en skymt efter honom. Hans tillstod äntel. att han fölgdt med 
Gunborg till rofåkeren men intet warit inn och tagit några rofwor. Q. hwad Krafft skulle gifwa 
Hans i leega? Rp. att han skulle åkeren efter sig giöda, det Hans weder-kiändes. Att Hans 
slagit Kraftens gåsse, det neekade han, hwar till Krafft honom eij heller öfwertyga kunde. 
Rofworne, som således olofligen tagne äre, skattades till 1/8 tunna à 16 öre s.m:t tunnan, gör 
för 1/8 tunna 2 öre s.m:t. För öfrigit betygades, det Hans med systern altijd sig ährl:n och 
wähl förehållit hafwa. 
 Resolutio. 
 Ehuruwähl att detta quantum är mycket ringa, stijgandes allenast till 2 öre s.m:t, så under-
står sig doch rätten eij annat än derföre dömma Hans Jonsson och systern Gunborg efter den 3 
§ i Kongl. straffordn. till treedubbla bötter, alldenstund högstbem:te förordning öfwer sådane 
små stölder ingen åtskillnad giör, så och ståå kyrkioplicht. Doch såsom Hans Jonsson och 
systren eij tillförene med något sådant äro beträdde, utan om sitt förehållande ett godt loford 
hafwa, detta quantum och, när wid myntetz... Vid N:o 38 infra [se § 38 nedan] [fol. 764v]  
 
33. Förehades boskapzlängden af detta tingelaget.  
 
34. Emädan för åboernes utheblifwande wijd sidsta ting, af Jon Blanks hemman Österåsen 2 
tunnel:d och Olof Larsons enkias hemman Huusåås, häradzrätten efter uthgifne ordres d. 4 
junij 1695 icke kom att ransaka om dee för åhr 1694 någon ränta hade af bem:te hemman 
ärlagdt, altså examinerades först åboen å Jon Blancks hemman Olof Kiällson, hwilken 1691 
hade detta hemman på frijheet uptagit och den niutit till och med 1693, men för 1694 räntan 
der af ärlagdt till munsterskrifwaren Wernhell, 12 d:r 20: 12 s.m:t, som han dess quittence af 
d. 13 januarij 1695 uthwijste. 
 Bonden på Olof Larsons enkias hemman Huusåhs tillstod sig äfwen, det och nämbden 
intygade, från 1691 till 1693 der å haft frijheet, men 1694 till Wernhells uthgifwit fulla räntan, 
hwilket och Wernhell uti dess i dag gifne allest för bonden tillståår och bekänner. 
 
35. Tillstod åboen på Lorentz Wansciers hemman i Lijt sochn Söre, Nills Bunt, det för inne-
warande åhr han niuter frijheeten af besagde hemman eftersom [fol. 765r] han och beklagade, 
at han än behöfde ett åhrs frijheet innan han kommer det till rätta. Huru detta hemman först 
blifwit öde är 1697 d. 20 novemb. ransakat. N:o 43. [se § 43 i hösttinget 1697] 
 
36. Det wille häradzrätten äntel. afsluta synesaken på förarebostället Callstad wijd Brunflod 
compagnie, men emädan förra synedomarne eij woro till rätta skaffade, nödgades man der 
med låta beroo, och munsterskrifwaren tillsagd till nästa ting dem till rätta skaffa, wid dess 
eget answar.  
 
37. Det hade ländzman instämdt sochneprofossen Nills Öneson, för det han förl. sommar, då 
han skulle wachta Claes Persson i Höllie och dragoun Wåghals, som till watn och bröd woro 
dömbde att sittia i kistan [fängelset], han dem uthsläpt, hwar på han sig förklarade, att dee 
från måndagen sutto till tisdagzmorgonen, då om natten föll ett stort rägn, och taket på kistan 
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war ilakt, så att dee heela natten ropade, att folcket ingen roo hade, utan hade pastoris pijga 
wächt honom upp, då [fol. 765v] han släpte dem uth att torka sig, men sedan fick han dem intet 
\in/ igen för än ländzman kom heem om fredagzmorgonen och settat till måndagzmorgonen 
igen. Och såsom ländzman här öfwer giort en relation, hwar uti han lijka som skyllar h. 
Daniel Hammarin före att hafwa släpt uth dem och häradzfogden eij hade samma lista med 
sig, dy skiötz detta upp till dess den kommer tillstädz.  
 
38. \vid. N:o 32 supra/ [fortsätter från § 32 ovan] ... myntets valoation emoot forna tijder 
ansees, icke eens upgår emoot den summa, som det 11 cap. Tiuf.b. L.L. § 1 uthsätter, till 
snattare boot, detta och en deels kan wara skiedt i hungers nödh, som denne sommar alt för 
stoor här i orten warit, hafwandes högl. Kongl. hoffrätten i dess nådgunstige breef af d. 22 
decemb. 1692 befallat, att wijd dee saaker eens ähra angående, underdomarne skohla war-
sambl. umgå. Och fördenskull warder detta tingzrättens enfaldige betänckiande, den höglofl. 
Kongl. hoffrätten underdånödmiukeligen understält. 
 
 
 
 
 
Ting 24 och 25 maj 1699  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3189, fol. 1026r – 1039r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20a, fol. 185r – 198v, ÖLA (defekt) 
 
Anno 1699 d. 24 och 25 maij hölltz laga ting med allmogen aff Lijtz pastorat uti sochne-
stufwan, närwarande häradzfogden wälb:de Lorentz Bachman och nämbden. 
 [ Per Ersson i Siör  Erich Pärsson i Moo 
 Siul P. i Boda  Arfvid Ersson i Brewåg 
 Olof Hälliesson i Kläppe  Lars Pärsson i Fölinge 
 Olof Andersson i Kalsta  Olof Pålsson i Klösta 
 Jöns Enarsson i Bye  Erich Olsson i Kougstad 
 Håkan Pålsson i Backen  Hendrick Biörsson i Fiäle ] 
 
1. Uthi Swän Hästskos ställe i Fiähle, som död war, antogz Hendrich Biörson i Fiähle, hwil-
ken först den wanlige domare eeden aflade.  
 
2. Förehades mantalslängden. 
 2. För 1698 betygades att här intet tiänstlöst folck woro. 
 3. Eij heller några giärningsmän. 
 4. Bränwijns brännerijet för 1698 förmåtte sig ingen antaga. 
 5. Med förmedlingarne, gamla och nya, war samma beskaffenheet som för 1697. 
 6. Tillstod ländzman sig för 1698 niutit [sin] löön. 
 7. Attesterade nämbden och närwarande allmoge, det konan Märit Erssdotter, som på 
tinget 1698 d. 21 sept. dömbdes till 5 d:r s.m:t för lönskeläger, har corporaliter [kroppsligen] 
plichtadt, alldenstundh hon intet hade att böta med.  
 
3. Såsom Per Hindersson och Oloff Siöman från Gräningen sidsta storböndagen blifwit från 
kyrkian hindrade af det [fol. 1026v] swåra föhret och långa wägen, så att de omöijeligen kunnat 
framkomma, fördenskull såsom det så i sanning betygades, och det jempnwähl war laga för-
fall, dy kunde de eij heller med något straff beläggias.  
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4. Wärderades den ellgzhuud, hwilken Hendrich Biörson i Fiähle har förl. winter \funnit/ på 
elfwen af wargarne rijfwen, för en dal. s.m:t. Och en annan, den Lars Persson i Nyland hittat 
af biörnen rijfwen, för 2 d:r s.m:t, hwar utaf tillkommer Konungen 2 delar och dem som hitte 
1/3 del, efter det 32 cap. Tiuf.b. L.L. 
 
5. Efter föregången communication med ven. concistorio, hade kyrkioherden ehrewyrdige 
och wällärde h. Elias Oldberg låtit instämma samptel. Korstad och Klöstad boerne, hwilka å 
hwar sin sijda om prästegården äro belägne, och h. kyrkioherden så skohla från skogen och 
muhlbeete stängia, så att han med sin boskap icke skall fåå komma utom gatumännen, utan 
wilja de sig både skog och mark tillägna, hwar till de sig wähl beropa på skillnader och rå-
märken, men som de icke äro bewijste, insisterar kyrkioherden att dee sådant måtte bewijsa 
och prästgården sin wissa skog tilldeelas, eftersom och Hans Kongl. Maij:t resolverat, det 
prästeborden [fol. 1027r] efter tunnel:den skohla i skog och andra lägenheeter lijka deelachtige 
wara. 
 Klöstaboerne sade sig hafwa råmärken, nembl. å dhen ena sijdan Steenbäcken, derifrån i 
Leermyrbrädden, i ...umblecken[?], i Långan och Sladerforssen, [på] dhen andra sijdan föllia 
dee diupet i Långan neder i ellfwen, inom hwilka märken dee af uhrminnes tijder skohla hafft 
dheras skog och slåtter opåtallte, hwar wijd de och nu påståå att förblifwa. 
 Korstad man förklarade, det aldrig förr någon träta warit, efter skogen aldrig förr warit 
klandrad el:r skifftat, beklagandes dheras trånga skog och muhlbeete, skohlandes[?] de af 
gammalt hördt, det prästegårdz ägorne fölgdt Wästeråhs wägen wästan till i Klöfhellen och 
sedan i Steenbäcken. På kyrkioherdens wägnar, swarade h. Daniel Hammarin, att hwad som 
swaranderne med skiäl gitta bewijsa dem tillkomma, begiäras intet, dherföre tillhålles dee att 
bewijsa rågången, men det kunde dee nu intet. Ytterligare påminte h. Daniel om skogens 
skieppande, och att bönderne willia h. kyrkioherden wägra, uptaga dess gamla fäbodeställe på 
skogen. Hwar till Korstad man swarade det de tillåtit andra att för [fol. 1027v] muhlbeetens 
skull bortrödia den tiocka[?] skogen in wijd fäbowallen, eftersom de aldrig förstådt, det 
kyrkioherden på samma skog skall hafft något att säija. 
 Fäbodestället kyrkioherden prætenderar skall i dheras fäälööt liggia och långesedan af-
klagadt wara, eftersom det dem till stoor skada wara skall, anhållandes Korstad man att niuta 
lag och rätt, och wijd sin egendom bibehållas. I anledning af Kongl. Maij:tz förordning de a:o 
1688 war och befallningzman Bachman här wijd tillstädes, som förmeente att detta utan syyn 
eij afgiöras kunde. Hwarföre efter det 28 cap. B.b. blef afsagdt, att på det prästebordet må 
wetta sin rätta skog och skillnad, så och pastor den tillbörl. befreda, skulle prästegården och 
desse byar emellan en laga syyn hållas, hwars och ens rätt och uhrminnes häfd i alla måtto 
förbehållen.  
 
6. Beswärade sig kyrkioherden ehrewyrdige och wällärde h. Elias Oldberg, att ehuruwähl 
Hans Kongl. Maij:t 1668 d 25 septemb. i nåder resolveradt, det prästarne i Jempteland skohla 
till deres prästebord niuta skog och muhlbeete sampt andra lägenheeter efter [fol. 1028r] tunne-
landen med sine omliggiande grannar, så skohla lijkwähl Kougsta boerne sampt Nills Ollson i 
Häggestad, willja förwägra kyrkioherdens landboo för sin, så wähl som kyrkioherdens egen 
boskap, den han wijd Häggenåås kyrkiobord håller, att dher om kring niuta muhlbeete, fast än 
till underdånigst föllje af högstbem:te resolution tingzrätten d. 21 martij 1673 resolveradt, det 
skulle Häggenåås kyrkiobordz grannar inrymma kyrkioherden i skog och mark, muhlbete och 
annan lägenheet propotionaliter efter uthsädet att nyttia, hwilken dom d. 20 maij 1674 och d. 
7 julij 1694 är till execution remitterad, begiärandes der öfwer rättens handrächning. 
 Swaranderne förklarade att dee aldrig neekat kyrkioherden skog och muhlbete, men be-
klagade att dess landboo skall annars boskap ...taga[?], sedan begiärte de och att herr kyrkio-
herden måtte samma tijd som de fahra till fäbodarne, och icke emedan dee borta äre, låta sin 
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boskap liggia hemma och beeten förtähra. H. Daniell Hammarin nekade det någons annars 
boskap [fol. 1028v] der blifwit inlagder, fäbodar har h. kyrkioherden å dhen orten inga och nöd-
gas dy med boskapen wara hemma. 
 Resolutio. I förmågo af gifne resolutioner och domar bör h. kyrkioherden för kyrkobordet 
i Häggen-åås hoos dess grannar niuta skog och marck, sampt muhlbeete för sin och landboens 
boskap, som wijd kyrkiobordet hålles, hwilket der wederbörande grannar honom wägra, lära 
dee lagl. blifwa ansedde. Men der emot förbiudes kyrkiobordz man någon främmande boskap 
att intaga och läija.  
 
7. Det fodrade kyrkioherden ehrewyrdige och wällärde h. Elias Oldberg utaf Claes Persson i 
Höllie 2:ne åhrs skaftetijonde[?] af ett tunnel:d jord, som han bort arrenderat till swågren 
Roland Sätterberg. Dher emot Claes Persson swarade det samma jord woro utom hemmanetz 
yppne åker af uthmarken och läijder uptagen och till ryttare swäntiänarens boställe anslagit, 
det nämbden [fol. 1029r] med corporalen Lund wiste bewittna. Och alldenstund Hans Kongl. 
Maij:t i nåder förklarat d. 24 febr. 1688 att ryttarne skohla gifwa sine kyrkioherdar ett för alt 
12 öre s.m:t om åhret, fördenskull kunde rätten honom icke der utom med någon afgifft el:r 
tijonde af bostället gravera.  
 
9[!]. Igenom dess skrifft till rätten, kärade kyrkioherden ehrewyrdige h. Elias Oldberg till 
dragoun Erich Kornman [felskrivning för Kornblad], för det at då han för 2 åhr sedan skulle 
sig giffta, angaf han sig wara dragoun, och derföre gaf han ingen wigningzdaler, men seder-
mehra, då han war gifft och kyrkioherden för 1697 och 1698 fodrar af honom dragouneorten, 
säijer han sig wara bonde, hwar medelst han kyrkioherden dess rättigheet försnillat. Kornblad 
föregaf sig med fadren bruka en deel af hemmanet, och derföre kunde han orten icke ärläggia. 
Men emädan af ett honom och fadren emellan nu innewarande åhr ingådt contract, det befans 
att om 1/2 hemmanetz bruuk han accorderat hade, hafwandes[?], om något förr skiedt, det [fol. 
1029v] hemligen och sonen emellan, eftersom eij heller för 1697 och 1698 Kornblad för någon 
deel af hemmanet fins anskrifwen, och altdherföre bör Kornblad för bem:te 2:ne åhr dra-
gouneorten till kyrkioherden ärläggia, efter Kongl. Maij:tz resolution d. 8 septemb. 1687, dher 
emoot han för wijgningzdahl:rn blif:r befrijad.  
 
10. Beswärade sig Hemming och Erich Kiählsönner i Korstad hurusom dee förl:it åhr af h. 
kyrkioherden bl[e]fwo angifne, som skulle dee med hustru Märit ib:m hafft 11 skylar råg 
undan tijonden, hwilket såsom det sedermehra är annorledes befunnit, och att dee ingen 
underslef giort, så påståå dee, såsom Kongl. Maij:tz gamble skattdragare för slijkt påbördande 
att blifwa befrijade. H:r Daniel Hammarin intygade, att desse bönder hade giort sin tijonde 
richtigt, och att detta kommit af säxmans missrächnande. Och altderföre blefwo desse bönder 
frijsagde och hwariom och enom förbudit wijd laga straff detta dem i någon måtto att för 
kasta.  
 
11. Företogz den i wederbörandernes [fol. 1030r] närwaro håldne huusesyn på cavallerie rust-
ningzhemmanet Fiähle 4 tunnel:d chrono, n:o 76, hwilket frambl. Swän Hästskoo åhr 1689 
efter förra åboen Per Nillson heelt och hållit till brukz antagit, jempnwähl och, som nämbden 
intygade, 13 d:r s.m:tz egendom, hwar emoot Swän Hästskoo sig åtagit Per Nillsons lembnade 
feelachtigheeter att swara. Den nu befintel. bristen är skattad till 37 d:r 16: 14 s.m:t, dhen 
tingzrätten finner skiähligt, att betahlas af Swän Hästskos egendom till nu nyligen tijt kombne 
åboo Olof Jonsson Blom, alldenstund när Swän Hästskos åhrl. byggnad, och de effter Per 
Nillson undfångne penningarne rächnas, gården nu hade bordt all ferdig wara, och emädan till 
gården intet fäätää är, så må åboen det effter synen inrätta, hwilket honom skall sedan godt 
giöras.  
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12. Såsom Erich Ersson i Kougstad tillstod sig till regementzskrifwaren wälb:de Nills Molin 
wara skyldig 20 d:r s.m:t för undfångne till frökorn, altså efter dess eget uthlåtande dömbdes 
han dem till hösten betahla, el:r och undergåå execution, imedlertijd blif:r denne fodran uti 
Erich Erssons hemman intechnad, att regementzskrifwaren må [fol. 1030v] dherutur framför alla 
creditorer dess förnöijellse erhålla.  
 
13. Såsom Swän Hästskoo i Fiähle war nyligen genom döden barnlöös afgången, altså har 
ländzman med några tolfmän dess qwarlåtenskap låtit inventera och wärdera, hwilken med 
halfwa rustningen och dhen öfrige löösa egendomen sig besteeg till 191 d:r 20: 20 s.m:t, hwar 
af, sedan de fattigas deel 4 öre pro cento war afdragen, som giör 8 öre s.m:t, så och 13 d:r 
s.m:t som ryttaren Blom på rustningen uthbetalt, jempnwähl och 37 d:r 16: 14 s.m:t för hem-
manetz häfd och byggnad. Till wällärde h. Daniel Hammarin för sochnebud 1 d:r 8 s.m:t, till 
wällärde h. Per Klockhoff dess capplans måhla 1/4 tunna korn el:r 24 öre s.m:t, hwilken doch 
in natura gifwes och betahlas, wardt i behåld 138 d:r 28 öre 6 s.m:t, hwarutaf Swän Hästskos 
sahl. hustrus arfwingar, pijgorne Brijta Jönsdotter [felskrivning för Jacobsdotter] och Brijta 
Jönsdotters [rätt skrivet efternamn, se § 20 nedan] måhlsmän Olof Ersson i Höllie och Ifwar 
Jonsson i Smeestad, först fodrade deras rätt efter lagen, alldenstund desse pijgor än intet niutit 
hade, det och nämbden wittnade. Så framkom och Brijta Jacobsdotter med en attest af ländz-
man Per Knutson i Fiähle och Hans Jönsson [fol. 1031r] i Korstad underskrifwen, hwar uti 
betygas det Hästskoo dem till sig kallat i sin siukdom, tillståendes att han tänkt denne Brijta 
att ächta, och der han dör, skulle hon af hans egendom niuta och behålla hälften, och af dee 
andra 1/2 giäld och hustruns arfwingar betahlas. Denne Brijta beklagade och det hon af 
Hästskoo woro hafwande blifwen. Elliest intygades att Hästskoo här i landet inga arfwingar 
hade, utan född i Småland, han ägde eij heller här någon fasta el:r arfwejord, utan alt löösören 
och aflinge.  
 Detta alt blef af nämbden öfwerlagdt och resolverades, att såsom desse bägge pijgor är 
Hästskoos hustrus närmaste arfwingar och systerbarn, det böra dee fördenskull, sedan ofwan-
nämbde giäld, hwilken i echtenskapet giord är, efter det ...[?] cap. Erfd.b. L.L. gulden är, i 
föllie af det 5 cap. Gifft.b. L.L. hafwa och taga en tridiedeel, uti dee behåldne 138 d:r 28: 6 
s.m:t, hwilken summa, som den mäst består af spannmåhl, boskap och andra pertzeler, nu[?] 
åligger ländzman med tolfmän, att så dem emellan jämbka, att utaff hwar pertzädell hwar och 
en för sin quota dess andeel åthniuter. 
 Beträffande Brijta Jacobsdotter och dess testamente [fol. 1031v] så finner häradzrätten 
wähl, det samma wara lagen och Kongl. Maij:tz förordning om testamenten af åhr 1686 § 1 
eenligit, så att Brijta der effter borde halfwa egendomen niuta. Men såsom quæstionen om 
troolofningen ännu är osluten, hon eij heller än födt barn, till hwars underhåld effter Kongl. 
Maij:tz resolution de a:o 1697 ett wist åhrl. bör af egendomen anslåes, och som annor skuld 
dher af tagas för än testamente, fördenskull med besagde testamente till nästa ting hwijla, och 
egendomen under ländz- och tolfmäns disposition lembnas att föryttras, doch så, att till Brijta 
Jacobsdotters föda och underhåld, en deel af boskapen och små creaturne, sampt spannmåhl 
och sängekläder henne lefwereras, det öfrige föryttras, som jempte contante medlen, koppar 
och teen förwaras till wijdare uthslag. För huserötan 37 d:r 16: 14, som en priviligerad skuld, 
må Olof Blom behålla 1/2 rustningen och hwad ändå brister till 8 d:r 27: 2 af annor redbare 
egendom undfåå.  
 
14. Uppå ryttmästarens edell och manhafftig h. Frantz Gardemins begiäran [fol. 1032r] genom 
corporalen Anders Lund, undersöktes om rätta odellsmannen och arfwingen till afledne 
rusthållarens Nills Getingz hemman i Huusåås, och befans, som och af nämbden intygades, 
det sonen, ryttaren Per Qwick woro af syskonen äldst och framför dee andra till detta hemman 
berättigad, dem för deras deelar att uthlösa.  
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15. Såsom hustru Sara i Hökbäck tillståå måtte, det hon på ländzmans mark på andra sijdan 
elfwen tagit och heem till sig fördt 13 st. granlöffter, dy skulle hon för sådan åwärkan effter 
18 cap. B.b. L.L. böta 3 m:k, så och skadan ärsättia. Skulle hon öfwer skogzskillnaden hafwa 
någon twist, så lembnas henne dher öfwer syyn begiära.  
 
16. Dragoun Anders Ringbom och Per Larsson i Lunsiön kärade till swågren Anders Ersson i 
Ringsta om bem:te hemman, hwar till de så wähl som swågren skohla wara arffallne och 
berättigade, eftersom deras frambledne fader Swän Andersson, uti echtenskapet med modren 
har det inlöst från Ifwar Persson i Lungre med 40 r.d:r, men icke desto mindre har Anders 
Ersson förmått [fol. 1032v] sig, dem owitterligen, modrens breef på bem:te hemman, påståendes 
Swän Andersson sig dher till wara närmast, som sonen är. Anders Ersson swarade det 
hemmanet är modrens odall, hwilket hon honom uplåtit, alldenstund dee andra barnen sig 
dher om eij wårdade, utan det elliest förfallit, hafwandes han der med lagfarit och ingen der å 
klandrat för än nu, undandrog sig doch icke att betahla swågrarne deras fädernes andehl af 
hemmanetz 2 ½ tunnel., men Anders Ringbom påstod hemmanet besittia, hwilket doch 2:ne 
åboer eij tåhla kan. 
 Emellan dragoun Anders Ringbom med Per Larsson i Lunsiön, kärande, och swågren 
Anders Ersson i Ringstad, swarande, om hemmanet Ringstad, dess inlössen och besittning, 
resolverades, att såsom detta hemman, bestående af 2 ½ tunnel., twänne åboer eij tåhla kan, 
och parternes moder och swärmoder, Kierstin Embrichzdotter, hwars odahl det är, har lössen 
och besittningen d. 9 decemb. 1691 updragit mågen Anders Ersson, hwar med han lagfarit, så 
att ingen för än nu [fol. 1033r] dher på tahlat, finnandes rätten jembwähl honom der till 
tiänligast, fördenskull och i krafft af Kongl. Maij:tz nådigste placat af åhr 1684 d. 10 junij, bör 
han der wijd förblifwa, och käranderne för deras fäderne uthlösa med 27 d:r s.m:t tunnel:det, 
belöper sig för heela hemmanet 67 d:r 16 s.m:t, der af fädernes andeel el:r 2/3 del är 45 d:r 
s.m:t, som barnen emellan efter det 1 och 2 cap. Erfd.b. delas broder 2/3 del och syster 
tridiung, men modrens deel förblif:r till dess hon genom döden afgår.  
 
17. Uppwistes dhen förtechning som ländz- och tolfmän giort effter befallningzmans ordres 
öfwer gamle ländzmans Jacob Jöransons egendom, hwilken wärdering nu öfwersågz och 
kunde intet högre upföras, emedan en gammall klädesklänning, hwilken för 1 d:r 10: 16 s.m:t 
är upsatt, pröfwades wara för mycket, efter den aldeles är förlorad och eij wärd mehra än ...[?] 
öre 16 s.m:t, så intygade och nämbden, det hoos Jacob Jöransson eij woro mehra att tillgåå, 
alldenstund för huuseröta och annan hans enskylte giäld, all hans egendom woro åthgången. 
[fol. 1033v]  
 
18. Såsom corporalen Anders Höllier wijd mantalsskrifningen 1698 är upförd så wähl i 
Brunflod, der hans quarter är, som här i Lijt, der han bor, så hade befallningzman låtit honom 
mantalspenningarne här återställa, hwilket Anders Hölljer nu inför rätten tillstodo.  
 
19. Såsom Anders Ersson i Ringsta lagfarit med hemmanet ib:m, 2 ½ tunnel:d, dess hustrus 
odahl, altså bewilljades honom fasta, doch så att han först upwijsar quittencier på de till 
swågrarne uthbetalte påster.  
 
20. Olof Ersson i Höllie, på sin pupill Brijta Jönsdotters wägnar, beswärade sig öfwer den 
föreening som Jöns Mårsson i Brynie med Erich Måns enkia och Rebecka Månsdotter giordt 
med Per Månsson enkia i Brynie om arfwet effter hennes sahl. man, alldenstund Brijta, som 
och är en systerdotter, aldeles är uthsluten, willjandes dy med Rebecka Månsdotter, hwilken 
och en syster är, hälfften hafwa. Rebeckas man Per Ersson förklarade att om hans hustru [fol. 
1034r] icke får behålla det hon fådt, nembl:n 5 r.d:r, will hon uphäfwa förlijkningen, förmeente 
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och elliest, att efter Brijta woro allenast Per Mårssons halfsysters dotter, det hon intet fog hade 
arff att taga. 
 Detta blef af rätten öfwerlagdt och resolveradt, att som Brijta Jönsdotter är frambl. Per 
Månsons halfsysters dåtter, så kunde hon med Jöns Månsson och dess interessenter, hwilka 
äre samsyskon, med den döda intet arf prætendera, utan i förmågo af det 9 cap. Erfd.b. L.L. 
och Kongl. Maij:tz nådige förklaring d. 13 sept. ....[?] från det samma utesluten.  
 
22[!]. Genom dess skrift till rätten fodrade fäldtskiären mäster Johan Frank af Per Persson i 
Stafzgård de wijd sidsta ting 1698 in sept. upskutne 8 d:r s.m:t för anwänd cuur på Per 
Persons been, hwilka 8 d:r Per innehållit för gesällen Styrenbärgz kåsthållande, påståendes 
fäldtskiären, att såsom för Pehrs egen nytta han ordnat gesällen tijt, den han lofwat kåsthålla, 
skohlandes det och aldrig wara brukeligit för sådant betahlning fodra, hwilket som han nu 
oskiähligen söker, dy påstår [fol. 1034v] fäldtskiären eij allenast desse 8 d:r s.m:t efter con-
tractet, utan och expenser efter specification 10 d:r 18 s.m:t. Per beklagade sin olycka, och att 
han så stoora penningar måst redan uthbetahla till fäldtskiären, nembl:n 22 r.d:r, men har dher 
emoot hos sin man intet att tillgåå, förmente dy att fäldtskiären borde honom kåsten beståå, 
emedan han dhen samma aldrig lofwat för intet, utan han förmente, att då han betalte så stoora 
penningar, borde fäldtskiären hålla sig siälfwan.  
 Wittnen blefwo och hörde, Carl Person i Stafzgård och ryttaren Högberg, hwilka hwar för 
sig intygade, att då fältskiären lofwat sända gesällen tijt hade Per swarat Gud weet om iag 
henner[?] hålla honom, då fäldtskiären swarat, han är intet så ....[?] grann, men om samma 
kost skulle betahlas el:r eij, hörde dee intet. 
 Emellan regementzfältskiären ehreborn och kåstförfarne mäster Johan Frank och Per 
Persson i Stafzgård, angående 8 d:r s.m:t som Per Persson will innehålla utaf dhen [fol. 1035r] 
betingade arfwodis lönen för anwänd cur, eftersom Per Persson hållit gesällen Styrenburg 
kost, men regementzfältskiären påstår bonden dess utan lofwat, efftersom och gesällen för 
hans skull tijt reest, förutan expenser som regementzfältskiären fodrar, resolverades. 
 Att såsom utaf det desse parter emellan slutne contract om sielfwa curen, det icke finnas 
kan, huru med kosten för gesällen skulle förblifwa, warandes eij heller nu å någondera sijdan 
några wijdare skiähl frambtedde, altderföre pröfwar rätten skiähligt, det parterne böra ståå 
hälften hwardera så att af dessa 8 d:r s.m:t Per Persson till till regementzfältskiären utbetalar 4 
d:r s.m:t, men expenserne blifwa compenserade.  
 
23. Tillstodo h. Pehr Klockhoff och Erich Ollson i Sweed genom sonen Oloff Ersson, deras 
för munsterskrifwaren Klockhoff gångne caution d. 1 jan. 1699 och af nämbden intygadt 
dhem för ett åhrs upbörd wara solvendo. [fol. 1035v]  
 
24. Opböd Jöran Persson från Föllinge hemmanet Backen, kiöpt af Lars Flur, 3 gången, då 
Anders Hinderson i Nyland klandrade för sitt innestående arff, som lembnades till laga 
uthförande. 
 2. Oppböd Olof Anderson dess fädernes hemman Kallstad 2 ⅙ tunnel. 3 gången klander-
löst. 
 3. Oppböd Sallmon Persson Nygårdz hemmanet, af syskonen inlöst, 3 g. utan klander. 
 4. Oppböd Anders Enarsson i Klösta föreeningzskrifften sig och hustrun emellan 2 
gången utan klander.  
 
25. Till föllie af högl. Kongl. hofrättens dom d. 9 maij sidstl. plichtade dragoun Wassman nu 
wijd Lijtz ting med gatulopp, effter han intet hade att böta med.  
 
[26.] Den specification som majorn wählborne h. Carl Rutencrantz upsatt öfwer feelachtige 
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åboer under dess anförtrodde compagnie blef upläsen och wederbörande alfwarl. warnade, så 
och tolfmän och ländzman tillsagde på dhem inseenda hafwa. [fol. 1036r]  
 
27. Tillstod åboen af Lorentz Wansciers hemman Söre 4 tunnel. Nills Bunt, det för 1698 han 
niutit frijheeten och ingen ränta gifwit, och som för detta åhr 1699 ränta af honom fodras, så 
anhöllt han om 2:ne frijhetzåhr ännu, alldenstund af de anslagne frijheetzåhren till hemmanetz 
uprättelse han allenast niutit 2:ne, och de öfrige Johan Ahlman, hwilken doch ingen serdeles 
förbättring giordt, som synen wijsar, eij heller fans det honom något derföre att tillgåå förutan 
ett stoo, som nämbden wittnade. Dhenne Bunt war en flijtig man och stort arbete redan 
nederlagdt, så att wähl woro, det han prolongation af frijheeten på 2:ne åhr niuta kunde, elliest 
lär han intet komma sig före, hwilket till högre handens godtfinnande ödmiukel. lembnas.  
 
28. Förekom Thol Ollson i Bringåsen och berättade, hurusom hans hustrus förra man Nills 
Påhlson wähl har 1685 d. 27, 28 novemb. uti sitt nampn erhållit fastebreef på Bringåsens 
hemman, men så har Thol Ollson [fol. 1036v] doch andra gången måst det inlösa, eftersom dee 
medell Nills Påhlson det betalte med, han af andra lånat, dem Thol Ollson sedan måst 
förnöija, och han af kiöpebrefwet d. 14 april 1686 bewijste, hwilket och Per Erson i Siör med 
Oloff Påhlson och Olof Biörson i Bringåsen wittnade. 
 Nills Påhlsons broder Gunnar Påhlson i Siör tillstod och det samma, och att Thol Ollson 
inlöst Bringåsen för sine medell, så när som på 10 r.d:r, som Nills Påhlsons dotter i hemmanet 
tillkommer, hwilket alt på begiäran och i frambtijden till rättelse blef för Thol Ollson till 
protocolls fördt och antechnadt.  
 
29. Öfwer dhen arfz prætension som Lars Biörson i Söre giorde till Claes Persson i Höllie 
resolverandes, att när Claes Persson med sine arfwingar honom betahla hälfften för en koo 
med 1 r.d:r 1 ½ ort, skohla de aldeles wara skilde, doch afrächnadt hwad Lars Biörson å annor 
måtto fins dhem skyldig. [fol. 1037r]  
 
30. Begaf sig Per Persson i Stafzgård, det saken emoot dragoun Jonas Graam till nästa ting 
beror, angående expenser etz. att dess innan swar från h:r landzhöfdingen må komma på det 
Gram der har anfördt.  
 
31. På capitein wählb:ne h. Magnus Ulfsparres begiäran genom munsterskrifwaren Klock-
hoff, företogz saken [om] huusesynen och feelachtigheeter wijd furrijare bostället Kalstad 2 
tunnel. crono, men såsom wijd dess företagande munsterskrifwaren eij hade wijd handen h. 
generalmajorns och landzhöfdingens åberopade resolution, som 1696 åhrs synedom in juli[?] 
på 28 d:r 5 öre s.m:t uphäfwen ...[?] utan inlade han ett annat bref af d. 9 april 1698, warandes 
denne saaken äfwen på tinget 1697 in novemb. och 1698 sampt 1699 upskuten för samma 
resolution skull, eftersom så länge rätten icke finner 1696 åhrs dom wara häfwen, men sig eij 
understår att uptaga och [censurera] dhen sedermehra d. 14 octob. 1698 håldne synen, hwar 
efter [fol. 1037v] feelachtigheeterne stijga till 45 d:r s.m:t. Imedlertijd warnades föraren Blitz att 
wederbörl. häfda och bruka sitt boställe, jempnwähl och löfftesmännen att fullgiöra hwad de 
äro dömbde till, hwar på tolfmännen Jöns Enarsson i Bye och Oloff Andersson i Kallstad 
skulle inseende hafwa och det wijd nästa ting hafwa kundskap om. 
 
32. Dragoun Per Mobäck kärade till rustmästaren Johan Fiällman om 5 d:r s.m:t han förledit 
åhr honom lånat och intet får betalte. Fiällman tillstod lånet, men det intet kunnat betahla, 
eftersom Mobäck tagit 1/4 tunna korn, som Fiällman hoos Krafften i Korstad till sahlu och 
Mobäcks betahlning insatt, förmeenandes att Mobäk borde böta för det han pantat sig sielf. 
Mobäk klagade och att Fiällman honom slagit då han sine penningar fodrade. Hwar till 
swarades, att Mobäk skall anfallit Fiällman med någon otijdigheet, hwar med Mobäk emoot 
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Fiällman, som sin officerare, bort innehålla, och derföre hade han gifwit honom [fol. 1038r] 
några slängiar, och der Mobäck der uti finner sig oförrätt skiedd, må han wijd krigzrätten 
honom sökia. 
 Resolutio.  
 Att Fiällman betahlar dee 5 d:r s.m:t genstan, doch afrächnadt 1/4 tunna korn, och 2 
kannor afdragne för 26 öre 16 s.m:t, hwilket korn må till sig taga. Slagzmåhlet angående, så 
blifwer det effter Kongl. krigzarticklarne till krigzrätten remitteradt.  
 
33. Saken emellan Jöns Månsson i Brynie och Per i Siör om expenser upskiötz till nästa ting, 
effter Per eij lagl:n war citerad.  
 
34. Förehades hållen huusesyn på cronohemmanet Kläppe 2 ½ tunnel:d, dragounehåll wijd 
Brunflod compagnie, [war] 1691, 1692, 1693 på frijheet brukadt af Jöran Persson till 1696, då 
han aldeles utharmad gådt der ifrån och till Norrie, så att Per Ollson 1697 det först antagit, 
hwilken beklagade hemmanetz swaga ägor, så att der han ingen förmedling erhåller, måste 
han det lembna, det och med honom nämbden intygade, och att det woro orsaken att förra [fol. 
1038v] åboer sig dher eij kunnat begåå, hwilket till h. generalmajorn och landzhöfdingen 
ödmiukel. lembnas. Feelachtigheeterne woro upförde till 86 d:r 4: 16, men såsom boden och 
ladan woro för ringa wärderade, dy uthsättes den förra till 3 d:r och den senare till 20 d:r, så 
att summan förblef 97 d:r 4: 16 s.m:t, till hwars ärsättjande hoos förra åboen intet är att 
tillgåå, utan åligger Per Ollson effter handen och på dess åhrl. byggnad hemmanet häfda och 
byggia.  
 
35. Togz under händerne förrättade huusesyn på Olof Ollsons hemman Söre 3 tunnel:d crono, 
dragounehåll wijd Lijtz compagnie, hwilket Hällie Jonsson från 1692 till 1697 åbodt, och då i 
stoor fattigdoom quitteradt, så att Lars Biörson, som det samma åhr antagit, till hemmanetz 
uprättelse för dess åhr ingen hielp af honom kunnat bekomma, eij heller war hoos honom 
något till bästa att giälda dee nu befintelige 30 d:r 11: s.m:tz brist. Nämbden berättade att 
1690 är gamle ländzman Jacob Jöranson dömbd, till detta hemmans uprättande att betahla 81 
d:r 9: 12 s.m:t, som eij skiedt är, men huru dee till hemmanetz uprättelse äro anwände wijste 
man nu intet, [fol. 1039r] utan lembnas det till wederböranders åtahl, imedlertijd åligger Lars 
Biörson för sine åhr byggia det nödigste i afrächning på dess åhrl. plicht.  
 
36. Som Hans Kongl. Maij:tz utj dess re...ipt[?] till högl. Kongl. cammarcollegium i nåder d. 
6 julij 1698 bewilliat det Per Ersson i Österåsen må fåå fasta på dess utom börden kiöpte 
hemman, Hendrich Nillsons, 2 tunnel:d, för 45 d:r s.m:t, och samma hemman war lagligen 
upbudit d. 22 novemb. 1697 och sedan oqwaldt ståndit, altså och emädan nu intet mehra 
klander war, dy skulle fasta till honom extraderas.  
 
37. Det beswärade sig samptel. Söre och Klöstad byemän öfwer det dee altijd esom offtast 
måtte skiutza, begiärandes att och dee andra i sochnen måtte hielpa till med, och resolverades 
att såsom detta icke egentel. till häradzrätten hörer, så hafwa bönderne dher om h. 
generalmajorn och landzhöfdingen i ödmiukheet att sökia. 
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Ting 20 och 21 november 1699  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3190, fol. 1303r – 1319v, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20b, fol. 479r – 494v, ÖLA (defekt) 
 
Anno 1699 d. 20 och 21 novemb. höltz ord:rie laga tingh medh allmogen af Lijtz pastorat, 
närwarande första dagen ländzman Nilss Carlsson och sedan häradzfogdhen wälb:de Lorentz 
Backman, så och häradz wanlige nämd, som wijd wårtinget finnes antechnadt.  
 
1. Uplästes dhe Kongl. förordningar som wijdh Bergs ting anteknade finnas, så och högl. 
Kongl. hofrättens bref af d. 26 octob. sidstl. angående fästemän, som från dheras fästequinnor 
bortrymma. 
 
2. Förehades 1. Boskaplängdhen. 
 2. Medh förmedlingar, gambla och nya, woro för innewarande åhr samma beskaffenheet, 
som för 1698. 
 3. Brännwijnsbrännerijet förmåtte ingen sigh antaga. 
 4. Gierningzmän woro inga; eij heller  
 5. Tienstelösa ell:r lättingar.  
 
3. Emedan som öfwer det hoos Nilss Olsson i Bringåhsen och Lars Olsson i Lungre öfwer-
kombne tiufwegodz, af en psalmbok och en mössa, hwilket dhe 1698 på Frösö marknad 
stuhlit, och samma åhr d. 6 maj woro dömbde [fol. 1303v] före, är med magisstraten i Gefle, Sö-
derhambn, Huuswaldh, Sundzwaldh och Hernosand corresponderat, men ingen af kiöpmän-
nen dher sammastädz detta godz igenkiändt, derföre wardt för fluttafää [konungen tillfallit, då 
ingen målsägare gjort anspråk] ansedt och Kongl. Maij:tt och cronan förbehållit, effter wär-
deringen, boken för 1 d:r 8 ör och mössan för 9 ör s.m:t.  
 
4. Uthi dhen här instämbde saken emellan tolfmannen Jönss Enarsson i Bye och dhess gran-
ne Jacob Jöransson, om någon stridig gierdzlegård, förentes parterne således, att långhagan 
bägges åkrar emellan, at dhe skulle hålla dhen hälfften till 1 ½ mälingh hwartera, men hagan 
gårdarne emillan, skulle Jacob Jöranson från knuten till ledet uppstängia och wijd macht 
hålla, som gambalt warit, hwilken förening, som enig med det 26 capitel Bygg.b. L.L. häradz-
rätten med domb confirmerade.  
 
5. Det klagade Erich Grellson hurusom hustru Ingebor i Handug och Johan Ingelsson 
ibidem om honom utfördt dhet talet, som skulle han olofl. wittiad och bestulit Pehr Erssons 
näät i Fiäle, påståendes för en sådan [swår?] beskiyllning niuta laga satisfaction. Ingeborg 
sade sig intet wetta här af wijdare än [fol. 1304r] Johan Ingellsson så för henne berättat. Johan 
swarade att Erich Pehrsson på kyrkiobåten för honom utsagt, att dhe bruka gambla ...n[?] i 
Fiähle och wittiad näten och att Fiäl...[?] dher effter settat på Erich Grellssons båt. Men dhe 
ordhen påstod Erich Grellsson sig eij fält, uthan allenast talat om att hans faders näät blifwit 
wittiade, men intet talt om Erich Grellsson ell. någon annan. Johan Ingelsson beropade sigh 
på tolfman Hendrik Biörsson, hwilken och alldeles nekade dhet Erich Pehrsson talat om Erich 
Grellson ell. hans båth, hwar uthi och Nilss Johansson med honom instämbde. Wijdare bewijs 
fans intet. 
 Alldenstund intet det ringaste skiäl el:r bewijs fans, att Erich Grelsson wittiat Pehr Ers-
sons näät, dy wart han och frijkiändt, så att ingen må honom detta förwijta wijd laga straff, 
skolandes hustru Ingebor med Johan Ingellsson i Handug, som detta tahl till hans förklening 
utfördt, men eij påståå att bewijsa, effter det 20 och 43 cap. Ting.b. böta hwar sina 3 m:k 
s.m:t, så och i expenser tillijka[?] betala 24 öre s.m:t.  
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6. Alldenstund dhet testamente, som frambl. Sven [fol. 1304v] Hästskoo i Fiähle har giordt till 
Brita Jacobsdotter på sidsta ting blef approberat och gilladt, i krafft af Kongl.Maij:tt placat om 
testamenten och dess 1 §, som dhess aflinge angående, altså blef hon och nu dher wid bibe-
hållen, så att hon halfwa egendomben till 92 d:r 26 ör 20 s.m:t sigh bestigandes för sigh och 
det med Hästskoo aflade oächta barnet må tillträda, och ländzman till henne må uthlefwerera. 
Men lägersmåhlet berörande, så ehuruwähl Brijta Jacobsdotter påstår att hon medh Hästskoo 
warit trolofwat och att barnet under ächtenskaps lofwen är afladt, dhet och ländzman med 
Pehr i Siör betygadt att Hästskoo sagdt det han till dhen ändan tagit Brijta till sigh att han 
wille ächta. Men såsom dhet aldrig kommit till nogon fullbordan ell. laga trolofning, som 
Kyrkiolagen i det 15 cap. § 10 påbiuder, och h. Daniel Hammarin, då han Hästskoo med her-
rans höga nattwardh besökte, betygar, det han då icke medh ett ord der om talat, eij heller i 
dhess testamente dher om rördt, för den skull kan Brijta för hans laga fästermö eij ansees, utan 
bör hon för lönskaläger böta 5 d:r s.m:t, [fol. 1305r] och ståå kiörkioplicht. För barnet sättes 
måhlsman Pehr Erson i Korstad, hwilken inseende[?] bör hafwa der på, att af ofwannämde 
medel barnet dhess underhåld och upfostran efter Kongl. Maij:tz nådigste förordning niuter.  
 
7. Oloff Hemmingsson i Tornäs kiärade till Pehr Person ibidem, som cronohemmanet Tor-
näs han för honom åbodt uthi fölliande måhl. 
 1. Om ett låås, som Pehr Person tagit från cammardören, och såsom på Pehr Persons på 
stående Olof Hemmingsson måtte tillstå, att dessuttom 4 låås wijd gården blifwit lembnade, 
der af Pehr Pehrson 3 st. kiöpt och tijt satt, fördenskull och effter och Kongl. huusesyns 
ordning 29 § kunde rätten honom, Pehr Pehrson, eij påläggia detta låås åter lefwerera. 
 2. Fodrade Olof Hemmingsson af Pehr Pehrson en telgesteen som settat fram uti bak-
ungnen, men såsom dhet eij bewijsas kunde, att samma steen någonsinh blifwit tijtsatt, han eij 
heller uti synen fins Olof Hemingsson till inventerat, uthom der någott skulle feela, är Pehr 
Pehrson och hans fader [der]före debiterade, altderföre kan han nu eij wijdare graveras, uthan 
må Pehr Pehrson bem:te telgesten behålla. [fol. 1305v]  
 3. Beträffande halfwa Brookiärnflon, som Olof Hemingson med Pehr Pehrson fodrar, så 
finner rätten billigt, att som dhesse hemman af lijka ränta beståå, det särdeles de och lijka dhel 
niuta i alla tillägor, och jembwähl af denne myra.  
 4. Enär Olof Hemingson till [Pehr] Pehrson ärlägger 5 d:r 30 ör s.m:t för dess anlagde 
arbete och bekostnad med elgzgilldren och grafwarne, skall han hälfften dher af uti alla delar, 
så wähl som i fogelgillder niuta, anten skogen sins emellan at dela ell:r och hälfften af nyttan 
sins emellan skiffta.  
 5. Hwad quarnen beträffar, så nekar Pehr Pehrson icke Olof Hemingson der uthi hälfften 
med sig, men som hans fader dher påkostadt ett anseligit, som wijd huusesynen eij gådt 
giordes, emedan samma damm är 70 alnar lång och wijd pass 2 ½ aln hög, så begärer han 
dherföre halfwa wedergiällningen till 10 d:r s.m:t, det Olof Hemingson eij will gifwa, uthan 
bredhe wijd en annan quarn sättia, hwilket eij kan låta sig giöra. Och såsom wijd 1698 åhrs 
huusesyn b:t quarnebekostnad icke är Pehr Pehrsons fader beräknad, alldenstund dhem eij då 
omtaltes, [fol. 1306r] dy finner rätten skiäligt, att såsom uti en nödig ting till boställe, sådant bör 
Pärs fädher godt giöras uthi afräkning på dhess 45 d:r s.m:t[z] feelachtigheet med 7 d:r s.m:t. 
Men stenar och ...anredhan[?] bör Olof Hemingson effter gode mäns wärdering Pehr Pehrson 
särskilt betala. 
 
8. Beswärade sig Olof Larson i Lungre öfwer rustmästaren Johan Fiällman och ryttaren Påhl 
Lungerberg, hurusom sedan dhe något druckit hoos Ifwar Pehrson, hade dhe fölgdz åth till 
cornetzgården, dher ifrån att gåå till slåtten, och när dhe settat hade Olof Larson sombnat men 
Påhl skall spiernat honom i ansichtet, att han öfwer alt warit blodigh och hårrijfwin, sedhan 
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och när Ingrid wille honom hielpa hade Fiällman hållit henne dherifrån. Påhl nekade här till, 
utan när han bedit Olof efter aftahl fölia med till slåtten, hade Olof bedit honom gå och slå, 
fattandes dher med Påhl i håret, slagit till hufudet att Påhl fallit om kull, sedhan ropat in flic-
kan Ingrid med en kafle, hwilken Fiällman skall hindrat, då Påhl äntel. måst wijka af och löpa 
från mössan, uppwijste och något håår, [fol. 1306v] honom skall blifwit afrifwit. Fiällmann sade 
att de alla fölgdes wänner \åth/, och woro druckne, och huru de talades wijd bar det i hoop för 
Påhl och Olof på golfwet, men \han/ hade intet lagt sigh i lagh med dhem. Påhl påstodh, att 
och Fiällman skall slagit med Olof, men det nekade han, det Olof eij heller med skiäl kunde 
bewijsa. Tolfman Pehr i Siör, som synat Olof, berättade att han hade warit slagin i ansichtett, 
och war blodig, så och rifwen i håret, så hade och Olof klagat sigh ondt dher af att Påhl 
honom slagit. Påhl hade och hafft hår och warit blodig, men huru han det fått, wijste Pär intet, 
icke heller hade han hafft något såår. 
 Resolutio. 
 Rätten finner skiäligt, det Påhl Lungerbergh för håårdragh och slagh i ansichtet effter dett 
13 cap. Sårm. will. L.L. skall böta 2 gånger 3 m:k s.m:t. Men Fiällman med Olof Larson blif-
wer för wijdare förskonte.  
 
9. Dragoun Clas Sconberg, på dess swärmoders hustru Ingrid Nilssdåtters wängnar, kiärade 
till Jöran Päderson i Backen och Fölinge s:n om dess swärfaders hemman af 1 ½ tunl., som 
Jöran med brodren Lars Pehrson skola försålt, för någon giäldh som swärfadren häfftade före. 
[fol. 1307r] Men hwaruti den består wijste intett Sconberg, påståendes dett wettat, då han med 
swärmodren will förenas [fädernes] hemmanet inlösa. Jöran Pehrson inlade dher emot Lars 
Pärss och Merit Nilsdotters kiöpebref d. 28 febr. 1698 på 60 d:r s.m:t, hwilka han utbetalt, 
nembl. Nilss Olson i Norrie[?] dhess jordepenning 15 d:r, sedean dess lösn 4[?] d:r, Jöran 
Pehrson 7 d:r, Joen Uddesson 12 d:r, Pär i Thun 9 d:r, Mårten i Slätten 2 d:r, Pehr Pehrson i 
Tonääs 3 d:r 24, Erich Olson i Ringsta 6 d:r. Pär Mårsson i Backen 1 d:r 8 ör s.m:t, som giör 
en summa af 60 d:r, hwilka poster Sconberg eij kunde bestrijda, men utlet sig willia dhem 
betala och hem-manet inbörda, efftersom och kiöpet medh dhen condition är giordt, att Scon-
bergz swärmoder skulle hemmanet intra fatalia som dess odell få lösa. Af kiöpebrefwet fans 
detta hemman wara 3 gånger upbudit, nembl. 2 april och 20 septemb. 1698 sampt d. 25 maij 
1699 och således ännu eij lagståndit. Sedhan kiöpet d. 28 febr. war slutit, skulle [Flur] eij 
lefwat mehra än en månad, som h. Daniel Hammarin intygadhe. Anders Hinderson i Nyland 
fodrade och så dess innestående gl. jordepenningar till 5 r.d:r, men dhem wille Sconberg intet 
goda kiända. [fol. 1307v]  
 Resolutio. Såsom drag. Clas Sconberg intra fatalia har på swärmodrens wängnar klandrat 
dhet kiöp hennes frambl. man, Lars Flur giordt med Jöran Pehrson, om hennes odells hem-
man, hwilket emot lagen och det 27 capitel Jordb. L.L. hennes man eij bordt föryttra, \henne/ 
oåthsport, fördenskull pröfwar häradzrätten skiäligt att lembna henne ell. hennes barn ofwan-
bem:t hemman att lösa igen, dock så att Jöran Pehrsson eij bör gåå från hemmanet, för än han 
desse uthlagde 60 d:r s.m:t till fullo har åtniutit. Men Anders Hindersons prætension, lembnas 
honom till utförande.  
 
10. Efftersom h. baron gen.majorn och landzhöfdingen högwälborne h. Axel von Schaar 
öfwer d. 5 septemb. 1699 till häradzrätten remiterat att ransakas om dhen dhel uthi Wätikiärns 
afradzlandh, som ländzmann i Rödön wälförståndig Olof Jonsson, Erich Larsson i Häste, Nils 
Olsson i Wijke, medh Joen Olsson i Byy påstå under deras hemman till mulbete att bekomma, 
emot wiss afrad till Kongl. Maij:tt och cronan, [fol. 1308r] alldenstund Huusåås männen i Lijttz 
sochn, samma afradzland helt och hållit eij för nöden hafwa, uthan dett samma åhrl. till 
Lunsiö männerne bortleija, altså wart der om undersökt uti ofwan nämde perssoners närwaro, 
så wähl som ifrån Huusåhs, Olof Larsson, Pehr Erson, Anders Kiälsson, Heming Nilsson, 
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Erich Arfwedsson, Anders Påhlsson och Pehr Olssons närwaro, då Rödensboerne påstodo att 
jembwäl utom afradzlandet Trätkiärn, wästersijdan emot Lunsiön woro en stoor tract som en 
kijhl, hwilken tillförene woro otaxerat, begiärandes äfwen och den samma, hwar öfwer dhe 
inlade tolfmännen Pehr Ersson i Siör och Håkan Ersson i Stoorgården och Aspås s:n effter 
skedd besichtning i parternes närwaro d. 3 octob. sidstl. giorde relation, då förutan sielfwa 
afradzlandet medh dhess märken, de berätta, att dher uthanför på wästre sijdan, de funnit ett 
stycke skogh, dugeligit till mulbete och Huusåås männen eij hafft af nöden, wijdare än de 
fingo deras elgzwåner i frijdh. Öster här emot hade Lunsiö man eij heller gått längre än till 
Skrafwelbäcken, så att dher emillan och Trätkiärnen war ofwanbemält ledige och [fol. 1308v] 
trehörnige skogztract, hwilken emot 3 lass [m:k] lega åhrligen Lunsiö man skola slå etz. 
 Huusåhs man sadhe at af deras \afradzland de intet kunna umbära om deras/ hemman 
skola beståå, inlade och dher öfwer afradzbrefwet af d. 3 septemb. 1666, derest detta 
beskrifwes medh fölliande märkien, Kiählamyra kiälla i Trätkiärnen, i Quitzleströmmen, i 
Medhögen och i norr till Hårke elf, för hwilka de åhrl. ärläggia 4 ½ d:r s.m:t. Den 3 hörningen 
wästom sijdan Trätkiärn wille Kallstad man sigh tillägna och komma till Landwågz afradz-
landh, för hwilket dhe ärläggia 4 ½ d:r s.m:t, men brefwen woro för dhem bortkombne, så att 
öfwer dess märkien ingen wijss rättelse fans, utan påstodo de, att samma afradzlandh gåår alt 
intill dess Lunsiön tager emot. Att Huusåhs man legdt bort slått på wästre sijdan af Trätkiärn, 
tillstodz aff Pehr Ersson, Olof Larsson, Anders Kiälsson och Erich Arfwedsson, och att de 
dherföre på i. a. 10 åhr undfått 3 d:r s.m:t hwart 2:dra åhr, det hade de giordt på det slåtten, 
som elliest afsijdes ligger, skulle blifwa upslagen, dhen dhe elliest wäl behöfwa. Lunsiö-
boerne Nils Jonson och Erich Olson [fol. 1309r] tillstodo och detta, men utan Trätkiärn wäster 
sijdan niuta de mulbete af Kalsta man, för hwilket de intet gifwa dhem, och om Rödönsboerne 
skola sig der fåå [n]edsättia komma de in i dheras byägor, så att dhe eij skola[?] kunna i Lun-
siön beståå. Men Rödönsboerne insisterade der emot, att emot wiss afrad få dhen platz innom 
Trätkiärns rågång, som Huusås man bortlegdt, och sedan dhen 3 hörnige tracten utanföre, för 
hwilket till Kongl. Maij:tt och cronan erbödz 1 d:r s.m:t, men Huusåhs, Kalsta och Lunsiö 
man wille ingaledz [det] tillåta, efftersom denne mark woro dem omistandes, föruthan att och 
deras elgzwonor der igenom aldeles skiämmdes, der om jembwähl Tonäs man i Fölinge s:n 
påminte. 
 Nämden tillspordes om Huusåhs man någon del af Trätkiärn eij kunna umbära? Hwarpå 
dhe sig eij särdeles uthlåta kunde, efftersom besagde tract icke är dhem så bekant. H. pastor 
Elias Oldberg anhölt det, att om något fäboställe fins, han må der till wara så när som desse 
utsochnes män, alldenstundh han elliest intet fäboställe äger, [utan] med stoor möda åhrl. här 
och der [fol. 1309v] sådant leija. Rödönsboerne klagade och att de till sina hemman hafw[a] 
inga fäboställen, ehuruwäl de mäst äro rusthållare och till hemmanes uprättelse sådant nöd-
wändigt betarfwa, förmodandes, att som de först gifwit förslag på denne platz, och der öfwer 
erhållit h. baron gen.majorens [och] landzhöfdingens resolution, att ingen kan dhem der ifrån 
drifwa, och såsom Kalsta mans afradzbref eij war tillstädes, eij heller afradzbooken, hwarest 
beskaffenheeten om Landwågz afradzland tagas kunde, dy lembnas detta till nästa ting. 
 
11. Tolfman Erich Olsson i Kougstad kiärade till Lorås männen öfwer några elgzgiller de på 
Kougstads mans afradzland updragit, dhem dhe öfwer sommaren låtit ståå, så att och en elg 
woro derföre gången, det Erich Olsson Bartolomei tijd funnit, men då all uppäten af odiur, så 
att allenast en lijten skinlapp war qwar, påståendes att för sådan intrång niuta dess skog i frijd. 
Anna Hemmingzdotter och Jon Pehrson i Lorås förklarade att bemälte elgzwåner woro innom 
rågången på deras skog, som sträker sig från Tuxelbacken, i Orholmen uti halfwa siön och i 
[fol. 1310r] Gräningen och Rösteen, om hwilka märkien Erich Olsson med dhem war ense, men 
påstodh att emillan Tuxelbacken och Orhålmen, Loråhs man hade gådt in på afradzlandet, 
hwar öfwer de å bägge sijdor begofwo sig till syn, dher wijd och rätten lät beroo. 
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 Gilldren angående, så berättade hustru Anna att hennes sahl. man hade dhem updragit, 
men näst för sin död förl. wår, sände han sonen åstad, att slåå dhem igen, men han hade intet 
funnit igen dhem alla, och fördenskull äro några st. emot hennes willia blifne ståndandes. Om 
elgen eller när[?] han gått före hade hustrun Anna un....[?] owijst, det kunnat så snart hända, 
att odiur honom ihehl rifwit, och derföre hade Erich Olsson giort wäl, om han låtitt det syna, 
för än han tog up rafwen effter diuret. Erich Olsson swarade att spiutett låg der hoos, och altså 
hade diuret måst gått för gillret. Och såsom den förra twisten till laga syn är utstält, så blef 
och detta der till lembnat och uppskutit.  
 
12. Uppå [hustru] Kierstin Enarsdåtters wägnar från Bringåsen, sahl. Olof Påhlsons enkia, 
föredrog Olof Olsson i Aspås s:n och Näset, det skall hon eij [fol. 1310v] wara nögd med dhen 
af henne och hennes sahl. man utwalte syttningzman Erich Pållson i Bringåhsen, uthan willja 
gifwa sigh hoos honom som är hennes nä[r]msta slächt, der emot Erich Pålson upwiste hust. 
Kerstin och hennes mans syttningz- och testamentzskrifft af d. 1 octob. 1694, dher uti dhe 
honom updraga dhess aflinge hemman Bringåhsen med lösören, doch jordepenningarne i 
Näset och Siör undantagen, anhållandes dher wijdh förblifwa, alldenstundh samma sytning är 
lagl. upbudit och sedean d. 19 novemb. 1696 stånden oqwald. Hust. Kerstin förklarade att hon 
medh Erich Pålson är wäl nögdh, efftersom han henne wähl föder och skiöter, och i en och an 
nan måtto till handa går, men allenast på sin slächtz anmodan tänkt gifwa sig till dhem. Lät 
dherföre sig bequämma att för sin del ståå wijd testamentet och framgent hoos Erich Pålson 
förblifwa till döde dagar. Dheremot han utfäste som en son gåå henne till handa, wähl skiöta 
och ährl:n låta komma till grafwa, och i dess lifztijdh åhrl:n låta henne fåå en tunna korn, som 
till en handpenning. Hustru Kerstins jordepenningar i Näsett och Olof Pålsons i Lungre för-
blifwer dheras arfwa till delning, skulle och något dheraf i Bringåhsen wara inlagdt, [fol. 1311r] 
skall Erich Pålson det betala som sin proprie skuldh, hwilken förening häradzrätten med dom 
bekräfftade, som lagh och Kongl. förordningar eenlig.  
 
13. Förhades hållen huusesyn [på] cronohemmanet Nyland i Fölinge s:n 1 tunel., tilldelt fänd-
richen wijd Brundflod compagnie, hwilket Anders Hindersson 4 åhr åbodt effter Pehr Olsson, 
han effter honom utan någon syn tillträdt, utan gifwit Pehr Olsson för afträde och melioretion 
10 ort. Feelachtigheeterne funnes till 46 d:r 4 ör s.m:t, öfwer hwilka med Anders Hindersson 
liquiderade.  
 
 Påföres 4 åhrs bygning   Sängestufwan lijten 
 à 6 d:r 21 ör 8 åhrl. 26: 21:  8 2 åhrs byg.  13: 10: 26 
   Höladan i fäbodarne      1:  – :  – 
  ________ Saldo    12: 10: 16  
  26: 21:  8  26: 21:   8  
 
 För hwilken rest. så wäl som hwad dess utan brister, h. fendriken Koterman eij wille hålla 
Anders Hindersson god, effter han dess utan skall wara med utlagorne orichtig, och dy be-
giärte anten caution ell. en annan åbo. Löffte kunde Anders eij ställa, men wille ändå giöra sin 
flijt, då wijd detta [fol. 1311v] tilfälle angaf sig Jöran Pehrson från Backen med begiäran få lösat 
till odell, biudandes för detta tunnel. 27 d:r s.m:t, men det förehölt honom befallningzman 
wara för ringa, då Anders Hindersson anböd 40 d:r s.m:t, dher emot Jöran Person uthlet sig 
willia gifwa 45 d:r s.m:t, efftersom han från dess förra hemman nu på tinget blifwit dömd och 
Jöran bödh ingen. Dhenne Jöran war en behållen man, den nämbden betygade wara solvendo, 
så och \om/ hemmanet en odells man dher på att så om hemmanet[z] häfdh som uthlagorna 
kunde större säkerheet wara, och icke hemmanet genom osäker lanboo falla i wanbruk. Men 
Anders Hindersson war mykyt af sigh kommen. Detta hemmans beskaffenheet intygades af 
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nämbden wara till dess åker myckyt fråstländt, har tarfwelig äng[?] en, nödtorfftig skogh till 
timber och flere ...[?]tarfwar, litet fiskie, god mulbete och elgzwånor, lått i ett quarnställe.  
 
14. Wärderades dhen elgzhud h. Pehr Klockhofz wallbarn funnit i stranden wid elfwen för 8 
ör s.m:t, effter dhen mäst war förskiämd. Kongl. Maij:tt [tillfaller] 2/3 dhel, 1/3 del [till de] 
som hitte. [fol. 1312r]  
 
15. Uti dhen twistige sak emellan Pehr Pehrsson i Stafzgård och dragoun Joen Gram om 
expenser, fältskiärs löhn sampt werk och sweda, af ett åhr 1698 dem emellan förelupit 
slagzmåhl, det på Grams böhn sampt fleras intercession, i stället för några 20 plåtar Pehr 
Pehrsson lät sig nöija med 2 plåtar, dher emot Gram sig obligerade, att aldrig nu ell. framdeles 
i den ringaste måttan wijsa någon wijdrigheet emot Pehr, hans hustru ell:r barn, uthan [dhem] 
med [all] höf- och wännligheet till handa gåå, wijd förlust af dhenne förlichning och plichta 
effter lagen.  
 
16. Uppwijste capitein högwelborne h. Magnus Ulfsparre en h. baron gen.majorn och landz-
höfdingens resolution d. 4 septemb. sidstl. om förarebostället Kalstad, och åboes anskaffande 
der på, effter hwars upläsande h. capitein sig alldeles afsade answaret för besagde hemman 
och befallningzman skaffa åbo dher på, hwilken swarade, att hemmanet är nu så medfarit, att 
ingen åbo fås der till utan frijheet, och att dhen samma der på ehrhåller försäkring om [besitt-
ningen]. [fol. 1312v] H. capitein swarade att han ingen wijdare försorg dher före will hafwa, 
sedhan han effter reglementet dher före har vigilerat. Skulle och föraren i sin tijd eij giordt 
fyllest, som wijdh synen lärer finnas, skall han sådant ärsättia. [Dhe] förre löfftesmänen för 
dhetta hemman sade att dhe fullgiordt domen, men föraren hade alt igen förderfwat, 
aldenstundh han på många åhr ingen boskap wijd gården hafft. Capitein swarande att då 
landboen Pehr Hiller hade 7 koor och 2 hästar. Löfftesmännen swarade, på desse 2:ne sidsta 
åhren hade Hiller intet. Capitein swarade att då dhe hade hemmanet skola de fört bort alt 
fodret, dher till dhe nekade, beropandes sig på synen, som wijsar huru de hemmanet hanterat. 
Capitein swarade att dhen synen disputerar han, som till sin ort lembnades.  
 
17. Efftersom Erich Olsson och Simon Nilsson i Skicke med Swän Pehrsson i Handog, för 
fattigdom och matlösa måste förliden sommar [fol. 1313r] blifwa hemma från wägabygningen, 
så kunde nämbden \dem/ eij med något straff beläggia. Men Norderåhs män, såsom Pehr 
Olsson, Håkan Pålsson, hustru Ingebor, Jacob Andersson, hustru Regerd, Salmon Pehrsson, 
Knut Olsson, Pehr i Stafzgård, Carl Pehrsson och Lars Olsson, sakfältes för dhet dhe för-
summat effter ordres att laga dheras wäg öfwer Hammerdahls skogen, hwar och en effter dett 
3 cap. B.b. L.L. till deras 3 m:k s.m:t.  
 
18. Det angaf ländzman hurusom Joen Erson i Österåhsen skall sändt tillbaka 2:ne cronobref, 
som h. Pehr till honom fördt och eij welat öfwer skogen till Hammerdahl staska, [bege sig] 
påståendes att för en sådan motwilligheet han måtte straffas. Jon Erson contesterade, att han 
eij annat wiste än att Erich Swänsson borde detta åhret uth wara giestgifware, och dy tänckt 
han skulle brefwen emottagit, efftersom han eij heller af något giästgifweri wiste för än då 
landztinget stodh, och elliest aldrig ...[?] dher om blifwit lagl. tillsagdh. I anseende [fol. 1313v] 
till hwilket, och dhen omwäxling med giestgifware [som?] skiedt, rätten eij kunde finna Joen 
Ersson som tresk hafwa giort sig till något straff bråtzlig, dock warnades han med alla andra 
sådane bref eij nedläggia.  
 
19. [Om prästgården] Effter skiedd förening socknarne d. 3 junij 1680 tillkommer Fölinge 
s:n med taak att hålla stallet, och Häggenåhs fäähuuset, och dherförne lofwade dhe i winter 
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laga till wärkie för dess reparation, och i sommar taken täckia. Men om dhe 40 ståckar h. 
kyrkioherden satt till på fähuuset, skulle hwar i sin rota efftersökia hwem med timber till 
fähuuset resterade, och der alla det framfört lofwade sochnen, dhesse 40 ståckar h. kyrkio-
herden förnöja.  
 
20. Emedean Nilss Olsson i Häggensta bewijste sigh uthi Häggesta hemmanet betalt till 
gamla slächten 24 d:r s.m:t, dy gaf drag. Anders Smedh af dhe 15 d:r s.m:t han för dhess 
anpart hafwa skulle 4 d:r effter, så att Nilss Olsson näst kommande åhr betalar honom resten, 
som är 11 d:r s.m:t. [fol. 1314r]  
 
21. Såsom Hans Jonsson i Korsta eij gitter bewijsa det pijgorne Karin, Brijta och Ingebor 
hade med boskapen giort den skada på hans äng till 1 ½ skiyhl, så kunde rätten eij heller dem 
till något skadestånd ell. bötter fälla.  
 
22. Corporalen Måns Klöf tillstod sigh för 6 åhr warit till Lijttz kiyrkia skyldig 2 d:r för otij-
digt sängelagh, hwilket han lofwade betala, men wille icke derföre corporal plicht [kropps-
straff] undergåå, och för dhen skull att kiyrkian må komma till sitt, ansades han till d. 1 
febroarij betala, ell. skull han [då effter] Kongl. Maij:tt nådigste resolution af åhr 1685 plichta 
med kroppen, som för andra bötter.  
 
23. Togz under händer förrättad huusesyn på cavallerie rustningzhemmanet Huusåhs, n:o 85, 
hwilket effter föräldrarne sonen Pehr Erson åbor, och om sin flijt ett godt lofordh hade, så att 
nämbden intygade honom duchtig wara. De å hemmanet befundne 29 d:r 15: 16 s.m:tz brist 
kunna reparera[s], hwar till honom 3 åhrs tijd lembnades, och dess innan för Kongl. Maij:tt 
och cronan intecknades skattjordhen. [fol. 1314v]  
 
24. Förehades hållin huusesyn på cavallerie rustningzhemmanet Söre 4 tunnel. skatte, dhet 
Olof Roallsson åbor, men hans stiufbarn tillhörigt, hwar å fehlachtigheeterne skattades till 45 
d:r 6: 16 s.m:t, för hwilket hoos Olof Roalssson intet war att tillgå, och dy förbehöltz Hans 
Kongl. Maij:ttz säkerheet i jorden, som uppbödz 1. gången, blifwandes barnens måhlsmän 
tillsagde, att försorg draga det dhetta innom 3 åhr blifwer bättrat, då sig angaf mågen Pehr 
Olsson, att emottaga rustningen och hemmanet, der öfwer han anwijstes att sökia wälborne h. 
öfwersten. Allenast betygade om honom nämbden, att han war en flitig dräng, men dock af 
inga stoora medel. 
 
25. Öfwerlades dhen wijd cavallerie rusthållet Hökbäck håldne huusesyn d. 13 octob. sidstl., 
hwilket hustru Sara Olssdotter effter sin man besitter. Fehlachtigheeterne här wijd äro utsatte 
till 54 d:r 16 ör s.m:t, för hwilka enkian höltz alldeles insolvendo, efftersom förutan detta, 
som h. corneten berättade, henne felade häst och annat mera till monderingen, [fol. 1315r] kom-
mandes hemmanet hennes barn till, så och hennes mans slächt som eij alldeles äro utlöste, 
hafwandes, utan den ringa boskap i synen nämbnes, ingen egendom. Och dy tillsades 
arfwingar och måhlsmän att see hemmanet före, dock till Kongl. Maij:tz säkerheet inteknas 
och upbiudes jorden 1 gången, så och högre handen lembnat, om hon wijd rustningen skall 
blifwa. 
 Samma dag proponerade kiyrkioherden ehrwyrdige Elias Oldberg fölliande ährender. 
 1. Om borgårdzmuren, som myckyt illa hållen, dhen h. kiyrkioherden wille hafwa af sten, 
det allmogen wäl wille giöra, men beklagade tijdhwies swår[ig]heeter, lofwade dy det i be-
tänkiande taga och låta giöra frambdeles, när tillfälle gifwes. 
 2. Till tornet lofwade Lijttz sochens allmoge nu i winter framskaffa 100 spån till mans att 
i wår reparation kan gå för sigh. 
 3. Till sochnens herberge och dess innanredes förfärdigande lofwade allmogen wärkie 
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framföra till wåren, då h. kyrkioherden wille med sin bekåstnad hwad som fodras giöra låta. 
 4. Sochnestufwan och de som dher uthi äro, utlofwade allmogen effter råd och ämne för-
sörja. [fol. 1315v]  
 5. Tijonde lada i prästegårdhen begiärde h. kiyrkioherden att Häggenåhs och Kiyrkås 
måtte i prästegården uprätta, efftersom dhe i sochnen ingen lada hålla, uthan tijonden till 
prästgården föra, dher emot h. kiyrkioherden dhem tillsade att om dhe willja skafa timber och 
wärke, skall han ladan låta upptimbra på \sin/ bekostnad, dher en dehl funno sig benägne, men 
en dehl intet, då dhem remonstrerades att effter 1638 åhrs tijondeordn. äro de skyldig, war i 
sin sochn hålla tijondelada, som dhem mindre kostar att i prästegården giöra en, än uthi hwar-
dera s:n och eij kunna dhe detta förslag undergåå.  
 
26. Förehades hållen huusesyn på Lorentz Wansiers hemman Söre 4 tunl. crono, som Nilss 
Bunt 1697 emottagit effter Johan Alman, och der å niutit 1697 och 1698 frijheet, men Alman 
hade för honom hafft 4 åhrs frijheet, nembl. 1693, 1694, 1695 och 1696, och då i stoor fattig-
domb dher ifrån gådt och intet mehra effter sig lembnat än ett gambalt stoo och 4 d:r s.m:t. De 
åhr Alman dher satt war en swår tijd, så att han eij stort kunde uträtta, efftersom wijd an-
komsten hemmanet låg hehl öde, och hwad han giort är wijdh synen [fol. 1316r] wärderat för 28 
d:r 25: 8 s.m:t. Dhen nu befintlige bristen är skattat till 40 d:r 16 s.m:t, ehuru wäl Nils Bunt i 
desse 2:ne åhr  
 bygdt en ny stufwa för  19 d:r 16: 8 
 nytt fähuus  20 d:r  
 uptagit 6 mähling åker    9 d:r  
 18 rutor insatt i fönster             18 ör    
   49 d:r  18 : –  
 
Efftersom nämbden om dess flijt gaf Bunten godt lofordh, men han beklagade tijdernes 
swårighet, och att till hemmanetz uprättelse han eij hafft mera än 2 åhrs frjheet, dherföre och i 
föllje af h. baron gen.majorens och landzhöfdingens resol. d. 4 septemb. sidstl. öfwer ...fs[?], 
om han till dhe förra behöfde ett frijheetz åhr till, förklarades sig nämbden, att det[?] eij kan 
komma till rätta dher under, jembwäl och om dhess åboer sig frambgent skulle beståå, er-
fodrade samma hemman för dhess ringa ägor restning och förmedling, ty dhen höga skatt och 
ringa ägor woro orsaken, att det så offta fallit till öde, som alt högre handen underställes.  
 
27. Förekommo Johan Hållendare och Pehr Olsson i Kläppe, den förra cavallerie rusthållare, 
den senare dragounehållare, uppsäjändes bägge [fol. 1316v] dhess cronohemman Kläppe, effter 
som dher skedde rest och förmedlingen dhe eij åthniutitt, och dherföre med hemmanen eij 
längre mächtade uthärda. Då befallningzman efftersporde, om någon annan wille dhesse hem-
man antaga, men för dhen höga skatten angaf sig ingen.  
 
28. Effterspordes kiöpe- och fastebrefwet på Jöns Månssons hemman Söre, af Kongl. Maij:tt 
för 75 d:r s.m:t kiöpt till majors boställe, men ingen wiste af dhem, berättandes Jöns Månsson, 
det heradzhöfdingen och befallningzman Gran hade sedean han fick sine penningar tagit 
quitencet och brefwen till sig 1688 ell. 1689, men om det war lagfarit kunde sig ingen er-
hindra.  
 
28[!]. Anhöllt Olof Hemmingsson, som sitter på cronohemmanet Tonäs i Fölinge s:n, 2 
tunnel., att få lösat till skatte och böd för tunnel. 27 d:r s.m:t, hwilket befallningzman honom 
förehölt wara för ringa, då förre åboen Pehr Pehrsson anbödh dherföre 30 d:r s.m:t ell. 60 d:r 
för hela hemmanet, det och Olof Hemmingsson genstan böd, wille och gifwa 70 d:r för än han 
stiger dher ifrån. [fol. 1317r] Pehr Pehrsson sade att han och hans fader med syner och annat 
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dher på giordt stoor bekostnad och böd 80 d:r. Dher emot anbödh Olof Hemmingsson 100 d:r 
s.m:t. En stund dher effter böd Pehr Perhsson 120 d:r men Olof Hemmingsson wille eij flyttia 
dher ifrån, utan wille för gifwa 140 d:r s.m:t, hwilket alt högre handen underställes, warandes 
dhetta hemman tilldelt fältwäbelen wijd Brundflod compagnie. Har frostländ åker, nödtorftig 
slått, skog till timber och annat behof, litet fiskie, elgzwånor, quarn till nödtorfften. 
 
29. Öfwersågz förrättatt huusesyn på Anders [Jonssons] hemman Österåsen, dragonehåld wid 
majorens compagnie, 2 tunl., 1/3 dehl skatte, 2/3 crono, hwilket Gissle Hielte åbodt uti 10 åhr, 
Karin Jönsdotter, som den 1/3 skatte äger[?], uti 3 åhr och Carl Elofsson 2:ne åhr. Från den 
ena till dhen andra är det intet synat, så att rätten dher af någon rättelse kunde hafwa, huru det 
är häfdatt och brukat, uthan anhölt hustru Karin att åboerne måtte hwar för sine åhr swara, och 
hennes ringa skatterätt för dheras försummelse [fol. 1317v] eij häffta. Fehlachtigheeterne funnes 
till 36 d:r 8 ör 16 pen:g. s.m:t hwilket blef öfwerlagt och resolverat. Att såsom den ena såledz 
stijgit till hemmanet effter den andra, uthan att sökia richtigheet, dhet skulle för den skull, då 
2 åhrs bygnad för Carl Elofsson war afdragne, 13 d:r 10: 16, resten delas desse 2:ne åboer 
emellan proportionaliter för hwart åhr dhe hemmannet åbodt, och sig belöper på hwart åhr 1 
d:r 24: 12 s.m:t, som bör utsökias och till hemmanetz uprättande anwändas, Carl Elofsson till 
upprättelse, som nu hemmanet emottagitt och bruukar.  
 
30. Såsom af 1697 åhrs synedomb d. 20 novemb. befans att Jöran Hemmingsson för crono-
hemmanet Österåsen, Heming Gisslessons, 2 tunl., blifwit dömbdh till 10 d:r 8 ör s.m:tz repa-
ration och han dess utan 1698 der settat men icke wijsa gitter, sig sedean någon reparation 
giort, widare än han huggit 39 st. timberståckar à 3 öre st., giör 3 d:r 21 ör s.m:t, och kiällaren 
1 d:r 16 ör, dy dömdes han att betala resten med 11 d:r 24: 8 s.m:t till nu warande åbo Hem-
ming Pehrsson, dher med att ärsättia dhe 39 d:r 24 ör 20 s.m:tz brister wid besagde hemman. 
[fol. 1318r]  
 
31. Öfwersågz förrättat husesyn på Swän Olsons hemman Skicke profosseboställe widh h. 
majorens compagnie, 2 tunl. crono, hwilket Torsten Nilsson en tijd åbodt och 1696 d. [lucka] 
novemb. med honom liquiderat, då han 
 Blifwit skyldig som   Dher emot bygdt, som enkian  
 uptages  15 d:r hustru Karin angaf, fähuset 20 d:r 
 1697 och 1698 åhrs  Swijnhuset   – : 24  
 byggnad 13: 10: 16 Gierdzlegård och annat   2 
  ________ Saldo   5: 18: 16  
  28: 10: 16  28: 10: 16  
 Hwilka enkian till nu warande åbo Simon Nilsson skall betala, och hwad som ändå af dhe 
22 d:r 14: 12 s.m:t fehlachtigheter brister, Simon Nilsson effter handen reparera på dess åhr-
lige bygnad. 
 
32. Såsom wid upläsande af den förening allmogen i tingelaget d. 9 nov. 1694 sins emellan 
giort om wägarnes upkiörande och underhållande[?] wintertijden, dhe dhem alla tillstodo, dy 
wart dhem med häradzrättens dom confirmerad. 
 
33. Till måhlsman för Ingrid Pehrsdotter i Lungre sattes Olof Larsson ibidem.  
 
34. 1. Förehades boskapzlängdhen. 
 2. Med förmedlingar, gamla och nya, war samma [fol. 1318v] beskaffenheet som1698. 
 3. Gierningzmän woro inga. 
 4. Eij heller tienstlösa. 
 5. Bränwijnsbränerijet wille sig ingen sig antaga.  
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35. Uppå munsterskrifwarens Petter Werenheltz begiäran undersöktes och af nämbden 
intygades, att åboerne på Pehr Jönssons hemman Handug så af sig kommne woro, att för deras 
rest till 17 d:r 32: 12 s.m:t intet woro hoos dem att tillgåå, emedan dhen ena, Johan Swenson, i 
största fattigdom woro från hemmanet gången, och dhen andra, Swän Pehrsson, woro aldeles 
utarmade.  
 
36. Upwijstes 2:ne instrumenter, det förra af d. 20 octob. sidstl. hoos Olof Larson i Lungre, 
det senare af d. 13 hujus hoos Anna Jonsdåtter[?] i Hökbäck.  
 
37. Upplästes majorens wälb. h. Carl Rutencrantz skrifft till rätten 
 1. Om 8 st. hållne husesyners [fol. 1319r] afdömande, hwarutaf 4 st. afdömdes, men 4 st. 
lembnades, aldenstund, dhe näst för håldne syner och domar af munsterskrifaren eij hades 
wijd handen, som nu borde wara till rättelse.  
 2. Att dragouner som bruka hem:n måtte lagl. tillsäijas, att icke längre wara både dra-
gouner och bönder, uthan anten anskaffa karlar ell. och quitera hemmansbruket. Hwar om de 
nu alfwarligen tillsades, och särdeles Erich Grelsson i Handog, som beklagade, att han ingen 
karl kan fåå, lijka så Olof [Buller, skall tillsäijas.] 
 3. Så ankundigades jembwäl rusthållarne om låsens och beslagens förfärdigande på 
liveriekistorne, att dhe till Kyndersmässo äro färdige.  
 [4.] Angående åbos anskaffande på Joen Grytas hemman, som crono är, så kan häradz-
rätten sig eij der med befatta, utan hörer det befallningzman till.  
 
38. Bewilljades Erich Pålsson fasta på Bringåsen, som honom af Olof Pålsson med dess 
hustru är d. 1 octob. 1694 som deras aflinge uptagit och gifwit emot sytning, effter det [fol. 
1319v] war lagbudit och lagståndit redan d 19 novemb. 1697 och Erich Pålss gamla hustru 
jembwäl nu wid tinget förklarat sig blifwa wid dhet hon med mannen för slutit hafwer.  
 
39. Uppå capitein wälborne h. Carl Gustaf Hammarskiöltz skrifftel. begäran påmintes cappel-
lanen wällärde h. Pehr Klockhoff om betalning af dhess till Sven Hojer gifne obligationer d. 1 
martij 1682 och 8 dito 1687, efftersom h. capitein nu hade sal. Hojers enkias transport dher 
öfwer till Olof Christensson d. 22 junij 1691, om h. Pehr då wille betala. Hwar till han swara-
de det samma saak redan woro afdömd och kunde der uti eij widare sökias, som till protocols 
fördes, jembwäl och på begiäran obligationerne inteknades till all giörlig säkerheet.  
 
40. Såsom Anders Ersson i Ringsta bewiste sig effter domen wid sidsta ting betalt swågren 
Anders Ringbom för dhes dehl i hemmanet 22 d:r 16 s.m:t och tolfman Jöns Enarsson för-
menade att Pehr Larsson i Lunsiön och så woro till fredz stält, dy skulle fasta honom extra-
deras på 2/3 del i hemmanet.  
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Ting 17 och 19 februari 1700  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 693r – 703r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21a, fol. 67r – 75v, ÖLA (defekt) 
 
Anno 1700 d. 17 och 19 februarij höltz ordin:ie laga ting med allmogen af Lijttz pastorat, när-
warande häradzskrifwaren wälb:de Zacris Warg, och nämden.  
 [ Pär Ersson i Siör  Erich Pärson i Moo  
 Siul Pärsson i Bode  Hendrik Biörsson i Fiäle  
 Lars Pärsson i Nyland  Olof Hälliesson i Kläppe  
 Arfvid Ersson i Bredwåg  Jöns Enarsson i Bye  
 Olof Anderson i Kalstad  Håkan i Backen  
 Er[i]k Olsson i Kougstad  Olof Pålsson i Klöstadh ] 
 
1. Opplästes de Kongl. placater, som wid förra tingzställen finnes anteknade.  
 
2. Förehades mantals- och contributionslängden, och attesterades att inga fördelskarlar här 
funnes.  
 
3. Hustru Märit i Kougstad, sahl. Erich Pärssons enkia, tiltalade Pähr Ersson i Siör, om 
halfwa delen af de 8 ör k.m:t till mans, som allmogen i tingelaget förskiöte till landztingz-
karlarne åhr 1693, då hästerne i Röden bewilliades, eftersom hennes man då jembwäl war 
landztingzkarl, och wid Kongl. commission för samma hästar har måst böta. Pähr Ersson 
kunde icke neka, det iu hustru Märitz man då war [fol. 693v] landztingzkarl, men Pähr hade 
intet desse 8 ör upborit mehra än af 30 à 40 st. bönder, de andra skola än ståå inne, men af 
hwilka han dem upborit ell:r hoos hwilka dhe innestodo kunde Pähr intet bewijsa. När-
warande tolfmän af allmogen wille och alla påståå, att de desse 8 ör utlagdt.  
 Fördenskull wardt Pär Ersson pålagdt till nästa ting att wijsa hoos hwem desse pengar 
inneståå, ell. och hustru Märit proportionaliter betala för dess man wijd landztinget hafde be-
swär och omak.  
 
4. På cornetens Hindrik Eliæsons begiäran uppbödz för fehlachtig byggnad Nils Ersons 
hemman och rusthåll i Hökbäck 2 gången, då och bördemännen der till förehölles om dess 
häfd och byggnadt, så wäl som rustningen att wårda, elliest lärer hemmanet gåå dem ifrån, 
efftersom enkian till dess upprättande finnes alldeles oförmögen. Pähr Hämmingsson i Stu-
gun, som måhlsman för Nils Ersons dåtter [fol. 694r] af förra giftet, lät upwijsa Nils Erssons 
obligation af åhr 1687 på 11 d:r s.m:t, så och 13 d:r 29 s.m:t sampt 5 d:r s.m:t och 5 ½ m:k 
koppar, påståendes som för barnepengar niuta säkerheet i jorden, dhen Nils Erson förskrifwit. 
Enkian kunde denne skuld eij neka, och wardt den inteknadt, medh förmån som lag förmår, 
och att denne skull som inlagzfää ell. barnegodz framför all privat giäld skall betalas.  
 
5. Uppå herr regementzskrifwaren wälb:de Nils Molijns wägnar och begiäran, uppbödz 
Kougsta hem:t, Erich Erssons, för 20 d:r s.m:tz skuld 2 gången, effter domen d. 24 maij 1699.  
 
6. Uppwiste Olof Hinderson i Moo ett Jöns Månssons quittencie i Brynie på 25 d:r s.m:t han 
den 6 decemb. 1690 är dömd för dess faders caution wijd Brynie hemmanet att betala, 
hwilken tillstodz och af nämden intygades dess richtigheet hafwa, [fol. 694v] som honom till 
bewijs anföres.  
 
7. Sammaledes upwiste Olof Hindersson h. leutn. Pells 2:e quittencer af d. 2 julij och d. 18 
octob. 1699 på de 15 d:r 8 s.m:t han med brodren Pär Hindersson som löfftesmän måst betala 
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för Ede boställe i Hammerdal effter liquidationen d. [lucka] maij 1688, dhem liutn. tillstod, 
och att Pär med Olof Hinderssöner för wijdare han eij har att tiltala.  
 
8. Det beswärade sig corneten edell och manhafftig Henrik Eliæson öfwer rusthållaren Clas 
Pärson i Höllie hurusom d. 22 decemb. om nattan han skall kommit i hans huus, då han och 
alt hans folk woro till sängz gångne, och i legofolketz stufwa, kastandes sätet omkull och sagt 
det han skulle gåå in till corneten och kiöra uth både honom och hustrun, dher hoos och kallat 
honom både hora och tiggiare, jembwäl och undsagdt [cor] [fol. 695r] neten [förstrukna rader] 
det han så mycket hoos prästen skulle giöra, att om han eij wille sända lius till kyrkian, skulle 
hwarken corneten eller hans hustru fåå juledagen gåå i kyrkian, utan ståå i wapenhuset, som 
wittnen alt skola intyga, begiärandes der öfwer laga straff. Clas nekade sig om corneten fält de 
orden, utan som han så offta måtte fåfängdt gåå och fodra dieknepengarne, efftersom om 
dagen då han kom, låg corneten och såf, derföre hade han den gången om afftonen gådt tijt, 
och blef så på sig sielf sticken, att han eij kunde denne beställningen af sig skaffa, och såledz 
kallatt sig desse orden. Men corneten påstod att Clas om honom desse skiältzord utsagt, bero-
pandes sig till wittne Anders Smed, Oloff Gråå och drängen Olof Olsson, emot hwilken, som 
cornetens dräng, Clas exciperade. 
 Olof Gråå aflade eden och wittnade, [fol. 695v] att lijtet för mijdnatt, hade Clas kommit till 
corneten i drängstufwan, då de andra, Gråå undantagen, hade sig lagdt, hafwandes Clas frågat, 
om han eij skulle fåå uth dieknepengarne, hwar på Gråå till swar gifwit, det han kunde töfwa 
till dess corneten stodo upp, det han eij welat, utan bedit pijgan gåå inn. Hwar till, när hon 
wägrat, hade Clas swarat, jag är intet så rädd, iag törs wäl gåå in sielf, och kiöra uth både 
corneten och hustrun, och cornet som han är, så är han en fitta, hora och tiggare, sedan hade 
han fodrat lius till kyrkian, der på folket swarade att corneten tager dem med sig när han 
kommer till kyrkian, då Clas sagdt att om corneten eij skaffar lius, det skall han hoos prästen 
så mycket laga, att han skall fåå ståå i wapenhuset med hustrun, der effter han gådt sin [fol. 
696r] koos. På tillfrågan om Clas sagdt desse skiältzorden om sig sielf swarade Olof Gråå 
aldeles näij till. Tog afträde. 
 Samma berättelse giorde och Olof Smedh. 
 Drängen Olof, som cornetens tienare, hördes utan edh och förde samma talan. Men Clas 
påstod ändå som ofwan förmält är, williandes ingalunda tillståå, att han desse orden hade om 
corneten fält. Men corneten beropade sig på wittnen, anhölt om dom och expenser effter spe-
cification. 
 Resolutio. 
 Såsom Clas Pärson med wittnen är öfwertygadh hafwa kallat h. corneten twenne oqwä-
dinsord, dy skall han effter det 20 och 43 cap. Ting.b. L.L. derföre böta 3 gånger 3 m:k s.m:t, 
efftersom han dem eij påstår utan återkallar, så och i expenser gifwa corneten 2 d:r s.m:t med 
[fol. 696v] åthwarning här effter med sådan otidigheet innehålla.  
 
9. Emedan den ransakning, som effter h. baron gen.majorns och landzhöfdingens remiss, d. 
5 septemb. sidstl. för ländzman i Röden och dess interessenter på sidsta ting förrättades, an-
gående den betesmark som ländzman prætenderar på Huusåhs afradzland, jembwäl på den 
kijhl, som än otaxerad skall wara, emellan Trätkiärn och Landwågz afradzland, blef upskuten 
för det att afradzboken eij war tillstädes, fördenskull och i Huusåhs med Kalstad mans när-
waro, upwijste landzskrifwaren Warg samma afradzbook och protocoll, hållit i Lijtt d. 3 sep-
temb. a:o 1666, hwarest eij heller några märken specificeras om Landwågen, utan beropar sig 
protocollet på synebrefwet, och dy tillhålles Kalsta man det att frambtee, [fol. 697r] då Jöns 
Enarson i Bye ingaf en gammal copia, därest kring Landwågen fölliande märken specificeras, 
Landwågz myra, dädan i Silfwerbacken, och så i Lönsiön, hellen nordan i siön, och dherifrån 
i Huusåhsråån. Och emedan Landwåg och Trätkiärs afradzlandh mitt för Kalstad och Husåhs 
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gårdar gåå bägge till skogz wästnårr uth, så frågades parterne hwarföre icke på den tijden de 
stöta tilhopa, ell. dem emellan äro samma märken, utan sedan på södra sijdan Landwågzmyra 
och Sölfwerbacken äro satte, gåås intet derifrån till Trätkiärnen, uthan till Lönsiön, som ligger 
ett stycke inåt, emellan Landwågs och Trätkiärns afradzland och så till Husåhsrån, der af 
äntel. föllier, att på wästnårra ändan måtte wara en kijhl, som påstådt är. Desse märken 
kiendes Kalstaboerne wijd, men de, såwäl [fol. 697v] som Husåhsboerne, föregofwo att om här 
några fäbodar blifwa, förloras deras slått och elgzwåhnor, warandes slåtten för dem aldeles 
omståndes. Ländzman Olof Jonson förklarade der emot, att Rödens man ingen slått begiära, 
uthan allenast mulbeten, præcaverandes att på böndernes slått ingen skada skee skall, wijd 
laga straff och skadans ärsättiande. Sedan begära de eij längre om sommaren nyttia beten, än 
från Ersmässo in emot Jacobi tijd, då elgzfångandet först infaller, hwilket Kalstad och Huus-
åhs man obehindrade då fåå niuta och bruka. Emot hwilka conditioner och försäkran Kalsta 
man godwilligdt och utan någon syn afstodo ofwan bem:t tract emellan desse afradzlandh, 
som deras skrifftel. föreening wijdare utwijsar. 
 Effter noga betänkiande begofwo sig Huusåhsboerne, att [fol. 698r] Rödensboerne må till-
träda dhen tract på Träätkiärns afradzland som Lunsiö man tillförene lagdt och nyttiat för mul-
bete. Men deras slått och elgzwånor alldeles frijkallade och under samma hwilkor som för 
Kalsta man, hwar wijd och ländzman Olof Jonsson dem försäkrade. Dock till att betaga all 
wijdare twist i frambtijden, skulle den platz Rödens boerne nu fått, besees och med wissa 
märken beskrifwas.  
 
10. Siul Pärson i Bode fodrade räkenskap af gamle ländzman Jacob Jöranson för 1 pund kiött 
och 1/8 tun. miöl, som i sidsta fäijdetijden allmogen skulle utgifwit, hwar med några återstådt 
och ländzman uptagit af, och nu åtalas. Jacob Jöranson swarade att den tijden war han för 
fijenden dragen undan till Sundzwaldh, och wiste intet hwad här wijd skedt, eij heller något 
uppborit här af, hwilket Siul Pärson icke heller [fol. 698v] kunde bewijsa, ell. hoos hwem sådant 
innestådt, och fördenskull i fall bättre skiäl eij uptees, kan Jacob Jöranson för detta eij tiltalas.  
 
11. Ländzman Nils Carlsson anklagade konan Ingrid Svensdåtter för lägersmål, hwilket hon, 
då hon först märktes hafwande, hade bekiändt på ryttaren Erich Jonsson, men under födzlen 
på corporalen Jacob Meenlöös, ogifft karl, och dy blefwo bägge med henne confronterade. 
Först Meenlöös, som enständigt nekade sig med Ingrid hafft något sammanlag. Men hon på-
stod att 1699 Gregorij tijd, då Meenlöös war i Handog och giorde skoor, hade han om natten 
kommit till henne i fäähuset och henne belägrat, hwar på hon 14 dagar för juhl fått barn, som i 
hans räkning infaller. På effterfrågan tillstod han, så wäl [fol. 699r] som Erich Jonson, att och 
de hafft kiöttzlig beblandelse tillhopa, men intet för än medio aprilis. Doch när Meenlöös gick 
hårdare på henne, tillstod hon att Gregori tijd, då han war i Handog, hade Erich Jonson offta 
om nätterne warit i fähuset, men han, Meenlöös intet, som wittnen skola betyga. Barnemoder-
skorne hust. Karin Olssdåtter och Kierstin Erssdåtter i Handog, betygade att Ingrid hade wid 
födzlen bekiänt på Meenlöös, effter det i Ericks räkning eij inföllo. Till wijdare uplysning 
blefwo fölliande wittnen hörde, nembl. hust. Karin i Handog, som edel. wittnade att i fiohl 
hade Menlöös en morgon gådt i fähuset i dagningen och warit där hoos pijgan till solen gick 
upp, men om de lågo tilhopa såg hon intet. Meenlös sade att på hustru Karins begiäran war 
han som hastigast tijt och wäkte upp pijgan. Tog afträde. 
 Erich Grelsson wittnade, att då barnet war [fol. 699v] födt, bekiände hon det Meenlöös war 
barnefadren, det samma sade och Pähr Jonson i Handog, och mehra wiste de intet. Erich Jon-
son sade att Gregorij marknad drucko de om en natt i Handog, då gick Meenlöös uth och kom 
intet in för än de andra lagdt sig, menandes att han imedlertijd warit hoos Ingrid. Meenlöös 
sade att då war han till Ifwar Ryss att kiöpa öhl, det och Ryssens hustru tillstod, men hon hade 
intet släpt honom in, utan han straxt gådt bort. På flickan Elizabet Olssdåtter[s] berättelse 
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tilstod och Meenlös, att för 3 åhr sedan han warit om en natt i boden hoos Ingrid, men intet 
legat, utan nu som för contesterade sin oskuld och som man eij kunde komma längre, dy 
resolverades att emedan inga skiäl äro att binda Meenlös till denne gierning, dy blifwer han 
frij, skolandes [fol. 700r] Erich Jonson och Ingrid för lönskaläger böta, han 40 och hon 20 m:k 
s.m:t, så och ståå kyrkioplicht, så skall och Erich till barnetz underhåll åhrl. gifwa 2 d:r s.m:t. 
 
12. Bewilliandes Olof Anderson i Kalsta fasta på dess fädernes inlöste hem:n ibidem 2 ⅙ 
tunl., kiöpt för 105 d:r s.m:t, effter kiöpeskriften d. 12 maij 1697, effter alt war lagfarit och 
sedan förl. winterting det oqwalt ståndit och alla penningarne betalte.  
 
13. I lijka måtto bewilliades Salmon Pärsson i Fölinge fasta på dess inbördade hem:n ibidem, 
effter det och war lagbudit och sedan förl. winterting ståndit oqwaldt, dock som än några 
wekor fela innan året är uthe, så innehålles desse fastebref dher till.  
 
14. Opböd Håkan Pålsson Backen, inlöst af Olof Jonsson, 2 gången, utan klander.  
 
15. Effter befallningzmans wälb:de Lorentz Bachmans sedell af d. 1 febr. anklagade [fol. 700v] 
ländzman Nils Carlsson Nils Olssons son i Häggestad, Mårten Häggeberg för det, sedan han 
fått sig utbyta från dragonetiensten af orsak, att han skulle antaga hemmans bruk hoos dess 
fader, han nu i åhr gifwit sig till tienst hoos Erich Olsson i Kougstad, för hwilket han om laga 
straff på honom anhölt. Nils Olsson inlade genom sonen Häggeberg en skrift, betygandes 
deruti med sonen, att han till ingen annan ända hade i åhr tagit tienst hoos Erich Olsson, än att 
såsom han tillförene lijtet kan smijda, att han sig wijdare deruti hoos Erich Olsson skulle in-
formera, det och Erich Olsson påstod, och hade till hemmanetz upprätthållande Nils Olsson 
öfwer detta åhret tagit heem sin andra son Erich, hwilken annorstädes tient, anhållandes fåå 
behålla Mårten till bonde, [fol. 701r] emedan Nils Olsson woro en gammal man, som hem:et eij 
kan föreståå, och Mårten med hemmanet stoor flijt hade anlagdt. Nämden intygade att för 5 
åhr sedan, då Mårten slapp dragonetiensten och tog emot fadrens hemman, hade det warit så 
gott som öde och förfallit till åker och byggnad, men under dhenne tijd hade Mårten Hägge-
berg det aldeles till rätta brakt, och således till en braf bonde ett godt prof wijsat, och dher han 
eij warit, hade gården blifwit öde. Hwilket på tillfrågan h. lieutn:n Pell jembwähl besannade. 
Att för smijdet skull, Mårten detta åhret allenast af Erich Olsson i Kougstad blifwit antagen, 
det sade sig nämden och så hört, men öfwer deras accord hade ingen warit, och att wijd åhretz 
förlopp han tänkt sig heem till fadren igen.  
 Detta ährendet, så wijda det till häradzrättens afslutande eij hörer, så blifwer [fol. 701v] det 
högwälb. h. baron gen.majorn och landzhöfdingen ödmiukel. understält, om icke denne 
Mårten, som att lära sig smijda, allenast på ett åhr gifwit sig till Erich i Kougsta, och såledz 
icke afsagt sig hemmansbruket, wijd hwilket uprättande han stor flijt har giordt, må obe-
hindrat fåå stijga in till sitt fädernes hem:n igen.  
 
16. Bewilliandes Salmon Pärsson i Nygården skiötning och fasta på dess fädernes hem:n 
Nygården om 2 tunl., inlöst af syskonen för 75 d:r s.m:t, emedan det war lagbudit, och sedan 
förl. åhrs winterting klanderlöst stådt.  
 
17. Emedan hustru Karin i Färijesundet äntel. måtte tillståå, det af hastige mode hon hade 
kallat Hindrick Pärssons hustru i Gräningen hoora, dy sakfältes hon derföre effter det 20 och 
43 cap. Ting.b. L.L. [fol. 702r] till sina 3 m:k s.m:t, och som desse parter emellan skall wara 
stoor oenigheet och missämia, dy sattes dem 5 d:r s.m:tz wijte som den andra först oförrättar.  
 
18. Förehades hållen husesyn på fältwäbels boställe wijd h. majorns compagnie Österåsen, 
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hwilket fältwäbelen Erich Svan 1696 har tillträdt. Bristen fans till 8 d:r 2 s.m:t, för de 4 åhr 
fältwäbelen hafft bostället debiteras med 6 d:r 21: 8 s.m:t årligen, giör tilhopa 26 d:r 21: 8 
s.m:t. Dher emot hans reparation och byggnad stijger till 22 d:r s.m:t, blifwandes således hans 
saldo eij mehra än 4 d:r 21: 8, för hwilka han i åhr bygger. Elliest inneståå hoos förra åboen 
Jöns i Carlsgård 11 d:r 16 ör s.m:t, hwilka fältwäbelen måtte genom execution utsökia och till 
hemmanetz förbättring anwända.  
 
19. Dhe 20 d:r 18 s.m:t som på häfd och bygnad felades wid Hans Jonssons [fol. 702v] hem:n 
Korstad 2 ½ tunel. skatte, corporalsboställe wid h. majorns compagnie, pålades bonden innom 
2 åhr att bättra.  
 
20. Öfwer de 23 d:r 2 s.m:tz brist på Erich Simssons cronohem:n Österåsen 2 ½ tunl. crono, 
dragounehåll wijd h. majorns compagnie, liquiderades med Erich Simssons sterbhuus från 
1693 till 1697 à 6 d:r 21 ör 8 p:r om åhret, hwar emot, enär giord byggnad och förbättring 
upfördes, fans Erich Simsson för sin tijd giordt fyllest och dy frijades hans arfwingar. Elliest 
innestodo hoos Pähr Pärsson i Kougstad 4 ½ d:r s.m:t för Olof Pärsons byggnad, hwilka nu 
warande åbo Pähr Jonsson bör fåå tilträde och till hemmanetz uprättande anwända.  
 
21. Öfwersågz hållen husesyn på Brodde Pärssons hem:n Österåsen 2 tunel. crono, dragoune-
håll wijd h. majorns compagnie, hwilket Pär Olsson [fol. 703r] 1693 på frijheet uptagit, men nu 
för fattigdom måst lembna. Wijd 1693 åhrs syn är summan 38 d:r 14 s.m:tz brist, men nu 37 
d:r 27 s.m:t, och som Pähr Olsson eij war solvendo, dy dömdes hans löfftesman Erich Olsson 
i Sweden derföre häffta, hwilken genom sonen Olof tilstod sig derföre hafwa caverat.  
 
22. Betygade nämden och allmogen att ländzmans boställe wid Nils Carlssons tilträde warit 
myket fehlachtigt, men honom eij tillsynat, dy skulle nu i sommar hus-syn der skee. 
 
23. Oppwijstes 2 st. arfskifften, håldne effter Bengt Hemmingsson i Handog d. 5 jan. sidstl., 
hwar af ett lades i soknekistan, det andra extraderades till arfwingarne.  
 
 
 
 
Rannsakning 25 juli 1700   
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21b, fol. 273r – 286v, ÖLA (defekt) 
 
[Nämdemannen Lars Pärsson i Föllinge, anklagas för förräderi genom att ha hjälpt de norska 
spionerna Jöran och Elias Thomasson. Mårten Jönsson i Föllinge var också anklagad, men 
begick självmord någon vecka tidigare, se Offerdals dombok 1691-1700, extraordinarie ting 
21 juli 1700, sid 201f. Lars Pärsson blev senare dömd till döden, men benådades av hov-
rätten. Se även ”Jämtlands och Härjedalens historia” del 3 sid. 483 ff.  
 Häradsrättens protokoll är skadat, så att delar av texten fallit bort, därför är det luckor i 
avskriften. Någon kopia på detta ting har inte påträffats i hovrättens renovationsprotokoll.] 
 
Anno 1700 d. 25 julij uthi Lijttz prästegårdh, närwarande h. baronen gen.majorn och landz-
höfdingen högwälborne h. Axel von Schaar.  
 
Såsom till upplysning uti dhen angifne saken emot Lars Pärsson i Fölinge, i dag woro in-
stämde alla Fölingeboerne, så wäl som några wittnen, dy wardt nu med dhem en ransakning 
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anstäld, då aldraförst examinerades länsman Nils Carlsson, som berättade, att förl. måndagh, 
hadhe han med tolfmännen Pär Ersson i Siör och Jöns Enarson i Bye först kommit tijt, dhen 
öfwer Lars Pärssons egendom beordrade inventering sampt wärdering att förrätta, då hustrun 
med barnen och drängen hade warit på ängen straxt wijd gården och \hon/ wijd deras ankomst 
sig illa gifwit, eftersom hon fruchtade att hon skulle mista all[?] egendomen och intet hafwa 
att lefwa[?] af[?], men sin mans olycka hade hon eij ...[?] Länsman hade och tilspordt henne 
hwarföre hon så fölgde bort när[?] han[?] rymde, hwar på hon swarade at ...[?] [fol. 273v] 
kommit på henne, det hon effter mannens inrådande fölgde med, hwilket hon dock nu högel. 
ångradhe. Egendomen hade länsman med tolfmännen upskrifwit och wärderat, som sig besteg 
effter längden, till [lucka] dal:r s.m:t, hemmanet undantagit, hwilket Lars Pärssons skatte är, 
och af honom i warade ächtenskap med hustrun inbördat, och särskillt måtte wärderas. 
 Mårten Jönsson war i boo \oskipte/ tilsammans med sin modher och syskon, och dy hade 
länsman öfwer hela boet giort ett inventarium till 66 d:r 21 s.m:t, hwarutaf Mårtens a[r]fzpart 
böör uttagas. Om hemmanet war Mårtens fäderne wiste man icke, för än jordbrewen fram-
komma, hwarom såwäl som det öfrige, länsman anbefaltes med första underrättelse att inför-
skaffa. 
 Så hadhe och länsman noga efftersökt de penningar som Mårten af de norska späionerne 
fådt, och han berättadt sig i stufwun under[?] taket på sparren förwaradt, men dhem[?] icke 
kunnat igenfinna. Mårtens[?] moder[?] hade här öfwer warit mycket ...[?] så at hon mäst lågo 
till sängz, ...[?] ingen kundskap hafft [fol. 274r] om detta Mårtens wäsende, eller at han af 
[s]päijarne några penningar tagit. Tog afträde. 
 Och examinerades tolfmännen Pehr i Siör med Jöns Enarsson, hwilka giorde lijka berät-
telse. Angående dhe 10 r.d:r som eij förra gången funnes förän nu, så refererade de att sedan 
hustrun hade med goda gifwit fram sin kista, och de ransakadt de der uti inlagde gånge- och 
lijekläder, funno de dess pengar der ibland förwarade. Samma lije- och gångkläder hade hördt 
hustrun till och af föga wärde, derföre blefwo de eij heller upskrifne. En hoop gambla trää-
kierill hade de eij heller annorterat, effter de funnes oduglige. Inga bref ell. correspondencer 
med dhe norska hade de öfwerkommit, eij heller andra skriffter der warit, förutan jordebref 
och qvittenceböcker, dem de eij hållit nödige hijt att taga. 
 Sedan förehöltz dhem alfwarl. att bekiänna om de någon kundskap hafwa om Mårtens 
och Lars Pärssons eller ...[?] förräderij och gifne kundskap ... [?]des, att om de sådant förtij-
gande[?] ...[?] [fol. 274v] illa bekomma. Hwartill de swarade näij, betygade och huru ondt dhem 
giorde, att sådane otrogne emot Konungen och fäderneslandet hoos dhem skohla finnas. 
 Capiteinlieutn. Charliere berättade, att späjonerne Jöran och Elias hade på Frössöön för 
honom utsagdt, att då Lars Pärsson, Olof Håkånsson och Nilss Olsson dhem från Fölinge till 
Lijt förde, skola de under wägen, bedit dhem att icke uppenbara det de woro utgångne på 
kundskap, uthan att fiska, hwarom länsman och tolfmän förklarade sig ingen wettenskap 
hafwa. Dessutan hade Fölingeboerne samptl. för dhem betygadt sig aldrig någon otroheet ell. 
slijkt förehafwande af Mårten och Lars Pärsson för ...dt[?]. Togo afträde. 
 Inkom Olof Håkansson, då honom förehöltz den här ofwanföre af späjonerne fram-
förde[?] berättelse, och refererade han sig[?] warit[?] förare under detta regemente, men sitter 
nu på sitt skattehemman i Fölinge. I Lijen hade han [fol. 275r] aldrig warit, dock kiende han 
desse karlar, emedan de som oftast plägade resa hijt på marknaden, och elliest Jöran tient hoos 
länsman och Elias hoos Pehr i Tonäs för några åhr sedan. Olof Håkanson hade intet wist af 
dem för än de woro fångade och Pehr Gudmundsson i Thuen kom till honom och sade att här 
woro 2 st. norska karlar från Lijen, hoo weet hwar på de gåå, kanskee på kundskap, sade dy, 
att det woro bäst för dheras enskyllan att taga dhem fast, sedan hade de fölgdz åt till Lars 
Pärsson, hwarest de fångades, fölliandes han, Olof Håkansson, Lars Pärsson och Nils Olsson 
desse karlar hijt till länsman, men råkade honom intet hemma, och dy hade de med dhem gådt 
till herr majorn Rutencrantz. Under wägen hadhe han dem tillspordt hwad de här hade att be-
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ställa, då de swarat att dhe ...[?]nat nu som för fåå gåå fritt f...[?] På tilfrågan om de af dhem 
frågat om[?] de gingo på kundskap? ...[?] ...son[?], det han allenast effter ...[?] dhe här wille, 
der på swaret[?] [fol. 275v] gifwit att kiöpa lijar, då Olof Håkansson dhem förehållit, det nu 
woro ingen tijd att kiöpa lijar. 
 Honom remonstrerades, att han med de andra hade desse norska karlar under wägen lärdt, 
det dhe icke skulle wijd framkomsten bekienna, att de woro på kundskap utgångne, utan 
allenast at fiska. Hwar till han nekadhe, sade sig icke heller hördt, om Lars Pärsson något 
sådant med dem talade \emedan han hade fehl på sin hörssell/, men det kunde han wäl förståå, 
att dhe woro på kundskap, och dherföre blefwo de fast tagne. Han hade under wägen intet 
stort tahl hafft med dhem, men hwad tolfman talade mintes han intet, allenast de dem tilspordt 
hwad krigzfolk der war i Norrie, då de andra swarat, at de lågo der i ...åderne[?]. Men när 
Olof Håkansson ...[?] att desse späjoner ochså tilstådt ...[?] en chergiant lågo på Sna[sen] ...[?] 
Olof Håkansson det ...[?] .  
 Förehades[?] norske karlen Jöran med [fol. 276r] Olof Håkansson att confronteras, och på-
stod, det han med de andra, hade förmant honom, Jöran, med sin cammerat, att wijd fram-
komsten till Lijt de intet skulle bekienna at de woro gångne på kundskap, uthan att fiskia, dy 
elliest togo det intet lag för dhem, och på det sättet, stodo de ingen fahra, utan så snart majorn 
hade dem hördt, skulle de slippa heem igen. 
 Olof Håkansson nekade ändå sig någonssin så sagdt, ehuruwäl Jöran sin giorde utsaga en-
ständigt påstod. H. majorn Rutencrantz refererade, det och desse norska karlar ingen annan 
bekiennelse för honom welat giöra, än de woro på fiske utgångne, och tänkt at de nu som för 
skulle fått gåå fritt. Samma berättelse hade och bönderne giordt, som dem förde. Men såsom 
de föllo majorn suspecte, hade han dem förehållit det de måtte wara kundskapskarlar. Lars 
Pärsson i Fölinge swarade det ...[?] och dy hade majorn honom före...[?] ...[?] då wille för 
dem cavera i ...[?] [fol. 276v] -son till swars gifwit, ja om det så skulle omträngia[?]. Här under 
hade Nilss Olsson och Olof Håkansson intet warit inne. 
 Sedan Olof Håkansson tagit afträde inkallades Nils Olsson, som i förstone sade sig intet 
wetta ell. hördt, det under wägen, de med de norska hafft sådant tahl, som ofwan omrört är. 
Men när Jöran honom det påtygade, tilstod Nils detta, förklarandes att de det till den ändan 
giort, på det de norska eij skulle illa taga wijd sig under wägen. Han war och yngst af dem 
som fölgde dem, och hade på detta inget förstånd. Oloff Håkansson hade och warnadt dem 
sådant säija, det de woro utgångne på fiske, jembwäl och frågadt om prästen på Snasen i 
Norrie sändt ...[?] åstadh ell. eij, derpå dhe ...[?] hade swarat. ...[?] tillfälle[?] dhe kommo att 
fråga effter ...[?] effter han så nyligen hade ...[?] hwilket Jöran omtalat, ...[?] om förmält att 
prästen [fol. 277r] dem på kundskap utskickadt.  
 Jöran påstod der emot, att å wägen intet wijdare blifwit talat, än hwad orsak de wijd fram-
komsten skulle förebära till sin resa in i landet. 
 Wijdare tilspordes Nils at utsäija, hwad wettenskap han hade om Mårtens och Lars Pärs-
sons förehafwande, sampt de kundskapskarlar tilförene i detta åhr i Fölinge warit? Swar, intet 
wettat dher af, uthan hwad som gammalt warit, och folket sagdt. Hwilket hwad det woro han i 
förstone eij kunde förmås at utsäija, för än han derom med alfwarsamhet blef tilhållen, då han 
berättade, att då de på flychten togo Lars Pärsson, hade han sielf sagdt, det han ingen saak 
wiste med sig, än hwad gammalt warit och i gammel tijdhen, hwilket Nils der på \wille/ 
uttyda, att Lars gifwit kundskap, dock hade Lars det icke sielf så förklaradt. Så hade och Lars 
P. och Olof Håkansson under wägen tilspordt desse[?] späjare till hwad ända de ...[?] hwar på 
de till swars gifwit, att[?] sällia[?] lijar, då Lars dem skall förehållit det[?] eij[?] [fol. 277v] woro 
tijd der till, efftersom de borde wid marknaden kiöpas, hwar hoos Lars frågat effter prästen, 
om han hade giort uth dhem, därpå de swarat näij. Jöran sadhe, att på dhen frågan hade dhe 
swarat, hwem som uthskickadt dhem. Hwilket Nils betygade sig intet hördt, allenast att Lars 
och Olof Håkansson gifwit de norska det rådet, att de skulle berätta det de woro utgångne at 
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fiska, men intet på kundskap, och det hade \de/ giort till dhen ändan, at desse norska karlar eij 
skulle taga illa wijd sig och rymma från dhem under wägen. 
 Nils tilhöltz wijdare at utsäija om han wiste orsaken ell. till hwad ända Lars Pärsson hade 
rymdt? Swar, kanske at gifwa de norske kundskap och sade Nils för sin dehl, att ...[?] nu war 
glad[?], det de fått honom ...[?] den skyldige må wara i ...[?] Mårtens förehafwande ...[?] 
hördt, icke heller wiste han[?] om[?] flera späijare än [fol. 278r] desse 2 som fasttagne blifwit. 
Jöran påstod att alla 3 bönderne inrådt honom wid framkomsten, at giöra offtabe:e relation om 
dess resa hijt in i landet, då han och hans cammerat straxt skulle slippa. 
 Olof Håkansson inkallades å nyo och tilspordes, om han sig bättre ärinrat det, som han är 
worden tilspord om? Sw. at de under wägen låckades med desse fångar det bästa de kunde, at 
de eij skulle rymma från dhem, men at han dem inrådt icke bekienna det de woro späjoner, 
nekade han aldeles till, så wäl som och at Lars P. det giordt. 
 Q. Huru de kommit at fråga effter prästen? Effter han intet plägar offtare än 2 gånger om 
åhret wara i Lijen, men att de effterspordt och frågat ...[?] om prästen desse späijoner ut-
sändt[?] mintes han intet, dock omsijder[?] effter långdt förehållande bekiende[?] han äntel:n 
att de der ...[?] aldenstund de höllo ...[?] [fol. 278v] som der så nyligen \warit/, skulle skickat 
dhem uth, nekandes sig någonsin förstådt, att tolfman med dhe norske hafft sådan handhell, 
uthan hwad han elliest kunnat ibland kiöpslagat med dem. 
 Q. Hwad Lars Pärsson sade, då de wijd fäbodarne honom fingo? Sw. att han intet war då 
med, uthan till länsman, att honom berätta dhär om, han hade och frågat Lars orsaken, 
hwarföre han rymdt, men utaf honom intet annat swar fått, än för någon gammal kiöpslagning 
med de norske af tobak och annat, dhet han fruktade at gossarne ell. desse norske karlar torde 
hafwa uppenbarat. Och ehuruwäl han alfwarl. tilhöltz saningen at utsäija, så kunde man dock 
ingen annan bekiennelse af honom bekomma. 
 H. öfwerstelieutnaten Ribbing androg hurusom länsman, när han fick ordres att taga Mår-
ten i arrest, skall \han/ det eij hållit tystare, än att alla här i soknen, dher om fått wettskap[?], 
hwilket woro illa, emedan ...[?] Mårten det och lättel. kunde ...[?] och således bortrymdt. 
Länsman[?] betygade sig icke talat derom [för någon annan][?] än sochneskrifwaren, [fol. 279r] 
som skulle föllia med honom till Fölinge, effter Mårten. 
 På tilfrågan om Jöran wiste det Lars Pärson hade sådan åhrl. pension för kundskaps-
gifwande? Swar:de han näij, uthan hade Lars Jonsson från Snasen när de fohro åstad, bedit 
dhem gåå inn till Lars Pärsson och effterspöria en general som rymdt från Norrie, om den 
samma woro här. När de nu kommo till Lars, hade han sagdt, äre I nu ute på wägen, det woro 
nu en ömselig tijd, han \hade/ då intet på 14 dagar hördt af huru det tilstod, men för hade det 
warit bråttom, han hade fått det ena brefwet på det andra, effter dhem hade Mårten \i Slätten/ 
sedan kommit, och talat med Lars huru de skulle bära sig åt med dhem, skolandes Lars, 
ehuruwäl han wiste det han, Jöran och Elias, woro på kundskap, intet gifwit dem någon 
rättelse, uthan allenast Mårten i Slätten. De hade och sagdt ...[?] hwem de woro utsände ...[?] 
...de, men Lars eij welat gifwa[?] ...[?] kundskap, det woro nu ...[?] Om Lars och Mårten 
begär...[?] [fol. 279v] hwars annars kundskapsgifwande sade Jöran, sig intet förstådt. Jöran 
påtygade och Lars Pärsson, det under wägen han inrådt och bedit dhem wid ankomsten i Lijtt 
säija at dhe woro utgångne till att fiska och så kommit hijt, men intet på kundskap. Sedan och 
att Lars Pärsson för h. majorn sig utlåtit, det wille han för dhem cavera. Men de frågepuncter 
som \Jöran/ gifne woro och han d. 12 julij wid första ransakningen bekient, hade han för Lars 
intet frambstält, tilståendes i öfrigit dess då giorde relation, undantagandes de 3 d. s.m.:t han 
hoos länsman i Lijtt skall lembnat, hwar uti han sade sig på honom hafwa sagdt osanning. 
 H. major Rutencranz refererade, att effter länsman eij war hemma då fångarne först 
kommo, dy förde bönderne dem[?] till honom, då han lät dem ransaka, finnandes allenast 
hoos dhem 8 öre ...[?] och Jöran wederkiendes ...[?] hustrun och gifwit dhem ...[?] betahlning. 
Ofwanstående ...[?] påstående[?] ändrade han sig åter, [fol. 280r] säijandes, at sedan han ätit, 
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hade han lefwererat länsmanshustrun samma pengar, 3 d:r slättdal. att giömma[?] \til dess de 
kommo åter/. Detta blef Jöran noga förestält och hwem som hade honom öfwertalt således att 
taga sina ord igen? Ille swarade, en såldat som på Frössöön, andra dagen hadhe wacht sedan 
de kommo dijt, hwilken bedit dhem intet omtala desse pengar, dock hade samma soldat eij 
förmält, det länsman honom der om bedit, uthan hade han honom förmant, att intet liuga. 
 Capiteinlieutnant Charliere refererade, at när h. öfwersten lät hämpta till sig desse fångar, 
hade de under wägen sins emellan i tystheet talats wijd om desse pengar länsmans hustru skall 
tagit af dhem, och at de derföre skulle neka, som de och för h. öfwersten giorde, hwilket \dr./ 
Stahlman hördt och dhem warnat intet säija annat, än hwad sant woro, ...[?] Stahlman för 
capiteinleutn. ...[?] detta alt tilstod Jöran – – [?]de sin tookheet ha...[?] ...[?]de och der hoos, 
det han bedit L...[?] ...[?] skrifwa länsman i Lijtt till ...[?] [fol. 280v] och bedia honom om 
förlåtelsse, det de om desse pengar på honom sade lugit. Befallningzman Alander berättade, 
det Pålak detta jembwäl för honom hade omtalat, och at han dher om icke welat skrifwa. 
 Länsman i Lijtt Nils Carlsson kom in och tillspordes huru myket pengar hans hustru hade 
af desse späijoner emottagit? Swar, at hustrun det aldeles nekar, elliest hade h. majorn dhem 
ransakadt först och sedt hwad pengar de hoos sig hade. 
 Ytterligare tilspordes Jöran, om han kan gifwa någon rättelse det de andra kundskaps-
karlarne legat hoos Lars Pärson, då de warit hijt öfwer? Swar, at han intet weet dher af mehra, 
än de för honom sagdt. Jöran med sin camrat fingo af Mårten kundskap, men hoos Lars Pärs-
son fingo \de/ inthet wetta. 
 H. capteinleutn. Charliere berättade, att desse ...[?] blandh annat sig för honom utlåtit 
...[?] skall[?] tagit kundskap hoos ...[?] dher om gifwit Aron och de ...[?] ...nerne[?] 
underrättelsse, ...[?] Stahlman[?] alla bref gåå, hwilka [fol. 281r] derföre om ett och annat bäst 
kunnig war, han och plägade \med/ Lars Jonsson på Snasen correnspondera. 
 Lars Pärsson sade sig ingen annan correspondence hafft på Snasen än om någon handell 
ibland, som tobak och sallt. 
 Men länsman betygade, att inga sådane bref han i Lars giömor funnit, fast han dher effter 
på det nogaste ransakade. Wijdare bekiände Elias, att sidst på föhret Lars Pärsson och warit i 
Lijen effter något godz af salt etz., som Lars Jonsson på Snasen der lembnat, och då hade Lars 
Persson 2 à 3 dagar der drögdt hoos bönderne, men Jöran hade intet hördt honom något 
omtala huru här till stod, wijdare än att här war upstuss. Tog afträde. 
 Och förekom den andra späijonen Elias, hwilken om de \förra/ späijonerne giorde lijka 
relation, sade och at de första hade ...[?] bracht kundskap, om det ...[?] hijtkommit, han talade 
...[?] resa till Norrie sidst på ...[?] då han giäst hoos Elias ...[?] [fol. 281v] hwad ährende han 
hade wiste han eij, annat, än till Lars Jonsson han förde en elgzhuud, för öfrigit låtit wäl om 
huru här tilstod. 
 Aron, som pingsttiden war hijt, hade af Mårten i Slätten fått wetta det från Hälsingland 
hijt woro kombne 1100 man, men om han legat hoos Lars Pärsson, hade Elias ingen wetten-
skap om. Till Mårten hade och Jöran gifwit 3 d:r s.m:t, men intet något till länsman, utan dher-
uti på honom sagdt osant, effter han eij tordz annat säija, än \det/ som brodren berättat. Elias 
beklagade och, at Lars Pärsson, Olof Håkansson och Nils Olsson dem intalt att eij bekienna 
det de på kundskap hijt woro kombne, utan at fiska, och då skulle de straxt slippa[?] tilbaks, 
när majorn och länsman ...[?] När de först kommo ...[?] hoos Lars Pärsson der han ...[?] sagdt, 
det han eij wiste ...[?] bedia dhem gåå in, ell. [fol. 282r] eij. När dhe inkommit hade han gifwit 
dem maat, sedan instälte sig Mårten och Pehr Gudmunsson i Thuen, och då hade Lars P sagdt, 
att de skulle föras till länsman. Elliest påstod Elias, at när de gingo från Lijen, hade de befall-
ning intet att tala med någon annan än Mårten och Lars Pärsson, då Mårten tycht illa wara at 
de skulle tagas, men Lars Pärsson hade intet för dem bedit, at de skulle släppas. 
 Q. Om de \då/ eij råkat Mårten ell. Lars P, hwem de då af bönderne i Fölinge skulle taga 
kundskap hoos? Hwar på Elias i förstone eij wille swara, utlet sig dock omsijder, att då skulle 
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de hålla sig till Salmon Pärsson, men ingalunda skulle de gåå till Jöns i Lägden ell. And. 
Hindersson ell. Pehr i Tonääs, huru myket Lars Pärsson ährl:n hafft ...[?] det han skulle gifwa 
kundskap, sade han[?] sig eij wetta, uthan han med Lars Pär[?]son warit god wän och offta 
tahlats[?] wijdh, dock på nogare förehållande[?] berättade han sig först, det Lars P ...[?] [fol. 
282v] hafwa 5 r.d:r men om han i åhr fåt något, war honom okunnigt. Tog afträde. 
 Lars Pärsson continuerade ändå uti sin bekiennelse, och at han eij fått mehra än de 5 r.d:r 
af h. Nils Lund för 5 åhr sedan, inga bref hade han fått, hwarken från prästen ell. någon annan 
om kundskap, utan allenast sine räkningar på deras handell hafft. Af de första kundskaps-
karlarne Jonas och Lars Ifvarsson sade Lars Pärsson sig intet wetta, wijdare än de woro dijt 
för påsk effter något godz de der lembnat wid marknaden. 
 Om Aron sade han sammaleds sig ingen kundskap hafwa. 
 Till wijdare bekiennelse kunde han intet \förmås/, ehuruwäl så af föregående omständig-
heter, som genom andra tienlige medel[?] man sökte honom, Lars Pärsson dertill att bringa, 
allenast om caverandet för Jöran och Elias tilstod han sig på h. majorns frågan swarat, att för 
Elias som...[?] war, wille han cavera, om så om ...[?] Honom förehöltz huru han kunde sig 
fördrista att cavera för [fol. 283r] desse späjare? Swar, att det honom war okunnigdt, det de 
sådant ährende hadhe. Men, honom remonstrerades der emot utförl. så af desse norska karlars, 
som fleras berättelsser, att det \samma/ honom warit witterligit. 
 Och emedan Mårten i Slätten wijd det förhör, som med honom höltz i Mälbyn, sig 
beropadhe på Pär Gudmunnsson \i Thun/ och Pär Larsson i Fölinge, som wittnen att öfwer-
tyga Lars Pärsson till dhen conspiration han med desse späjoner skall hafft, fördhenskull blefo 
dhe i hans närwaro hwar för sig edel:n hörde. 
 Först Pähr Gudmunsson, som på förehållande giorde fölliande berättelse, att Lars Pärsson 
och Mårten altid warit goda wänner, men att de af norska fått pengar, och giordt däm kund-
skap hade han aldrig förstådt. När nu Jöran och Elias woro hoos Lars Pärsson och Pehr det 
fick wetta, hade han sig straxt förfogadt tijt, då hade Lars till honom[?] sagdt, sij der äro 
karlarne som ...[?] fängzla, hwar med Pehr, Lars och de flere[?] gådt uth at sammantalas huru 
de med[?] desse karlar skulle bära sig åth, då hade[?] [fol. 283v] Lars Pärsson sig utlåtit 
säijandes, Gud weet huru man skall bära sig åth, och om man skall taga dem, giör man det, 
fåår man större omak för dhem[?] nu i andetijden[?], till hwilket Pär Gudmunsson swarat, I 
wetta det bäst som är tolfman, men Lars Pärson hade föregifwit \at/ det woro inga karlar, utan 
små stijkar och gietzelsgossar, som intet stort wetta, och huru de talades wijd blefwo de 
fasttagne och till länsman försände. Det Lars Pärsson åhrl. skall niutit något af de norska för 
kundskap, der af wiste Pähr intet wijdare, än då Mårten fängslades hade han sagdt, att han fått 
wetta i Lijen det Lars Pärsson tagit emot pengar, och för det samma fingo en annan lijda, 
större uplysning hade han intet at gifwa. Tog afträde, och inkallades  
 Pär Larsson, hwilken sade sig intet wettat ...[?] ell. när Lars Ifvarsson ell. ...[?] woro hoos 
Lars Pärsson, utan sidst ...[?] winterföret woro der 2 st. från ...[?] effter deras saker, och sedan 
Jöran och Elias[?] om hwilkas fasttagande, han med ...[?] instämde, men att [fol. 284r] Lars 
Pärsson dhem welat släppa, sade han sig inte förstådt, ell. att Lars tagit några pengar af de 
norska, allenast det hans hustru berättadt, att Lars Pärsson för en lång tijd sedan skulle fått 
några r.d:r till 10 st. Sedan om Lars Pärssons rymande, giorde han samma relation med 
länsman, förmente och der hoos, at hustrun eij afwiste då han förste gången drog af, uthan 
hade hon där öfwer låtit illa och sig jembrat. När Lars Pärsson flytte af med hustrun och egen-
domen hade Pähr Larsson warit hijt till Lijtt med Mårten, och således kunde han dher öfwer 
ingen besked gifwa. Tog afträde tillijka med Lars Pärsson. 
 Dhereffter inkallades hans hustru Barbro Olssdåtter, född i Häggenås s:n, hwilken genom 
en supplique beklagade sin mans förseende och bad om nåd, betygandes dher hoos, at hon eij 
afwiste Lars Ifvarsson och Jonas, eij heller Aron, utan allenast Jöran och Elias, hafwandes hon 
dennes ährende eij förstådt, uthan när hon kom inn utur fäähuset, hade Lars Pärsson befallat 
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henne [fol. 284v] gifwa dhem maat, gifwandes hon ingen acht på hwad dhe talade, emedan hon 
hade gådt både uth och in. Så hade och mannen en gång för henne omtalat de pengar han fått i 
Lie, hwar till hon eij samtycht, utan bedit honom gifwa dhem åter. Då han gifwit till swars at 
sådant intet kommo stoort kiärringar wijd, han finge wäl råd med dhem. Om det nu war 5 ell. 
10 r.d:r sade hon sig intet så wäl minnas, förmente dock omsijder at det warit 10 r.d:r. 
Yttermehra refererade hon, \det/ henne aldeles owitterligit war, då han rymde utur kyrkian, 
emedan hon trodde at han skulle fått ondt, och så gådt uth, som hon förmente att läggia sig, 
men när wijd heemkomsten hon honom saknade, wardt hon illa wijd, och än wärre[?] giorde 
det henne, när emot afftonen sonen från fäbodarne kom heem och på fadrens wägnar henne 
bedit[?] att läggia ihopa dess saker och föllia med[?], det hon eij effterkomma kunde. Om 
afftonen[?] kom han äntel. \sielf/ effter [fol. 285r] och blef öfwer natten stilla, då och länsman 
låg dher, men om morgonen för än länsman stod upp fohr han sin koos, medan hon war i 
fähuset och såledz henne aldeles owitterligit. När då länsman med Mårten war bortrest, hade 
Lars Pärsson åter kommit igen, då hon på hans trägne begiäran måtte läggia ihopa hwad smått 
hon hade och föllia med, fast hon honom högel. bedit honom fåå blifwa qwar, men han hade 
swarat, att om hon eij fölgde med, hade han intet samwete. Om söndagen och effter mannens 
begiäran jenom sonen, hade hon fuller och lagdt i hopa lijtet kläder, men allenast för det, 
effter hon fruchtade det länsman skulle komma at upskrifwa deras egendom. 
 De 10 r.d:r som sidste gången i hennes kista igenfunnes, sade hon wara henne gifne af 
Lars Pärsson i trolofningzgåfwor, och intet af de 10 r.d:r Lars P. fått i Norrie, slutel. bad[?] 
hon[?] om nåd, så för sig som sin man. Tog afträde. [fol. 285v]  
 Till ytterligar[e] uplysning hördes de andra bönderne i Fölinge såsom 
 1. Pär Pärsson i Tonääs, hwilken betygade sig intet hördt af några späjoner, för än då 
desse komo till honom med wachten, aldenstund han boor 1/2 mijhl längre hijt, hade och af 
Lije\boerne/ ett agg på sig för det han och hans fader i förra krijget boro kundskap till de 
swänske, elliest och då Mårten blef fången, hade han klagadt, det han måste lijda för det en 
annan fått, efftersom och Lars Pärsson skall i Lije bekommit penningar, mehra wiste han inte. 
Tog afträde. 
 2. Innkom Salmon Pärsson, dhenne Lars Pärssons broder, som effter föregången warning 
at bekienna hwad han i detta mål wiste, högel. betygade, det om brodrens förehafwande han 
ingen kundskap hade, för än ...[?] då det blifwit uppenbart, beklagandes[?] sin broders galen-
skap ...stå..[?] föreseende, hwar till han [fol. 286r] en leda hafft, så at fördenskull han med 
länsman hielpte till honom at fasttaga. Tog afträde. 
 Aldra sidst inkallades de öfrige Fölingeboerne, såsom Pär Mårtensson, Jöns Andersson 
\och/ Anders Hindersson, hwilka enhelligen och hwar för sig betygade, at \de/ eij förstådt, det 
Lars Pärsson och Mårten et sådant oråd hafft före, eij heller blifwit der några kundskapskarlar 
warse för än Elias och Jöran. 
 Desse med de öfrige blefwo af h. baron gen.majorn och landzhöfdingen på det alf-
warligste förmante, betrachte sin eed, och den lydna och trohet, de Hans Kongl. Maij:t 
skyldige äro, så att sådane späjare de \icke/ allenast ingen kundskap gifwa, uthan och at de 
dhem med flijt effterslå och fasttaga, hwilket der de efftersättia, lära de ett swårt straff[?] 
hafwa att förwänta. 
 Dhe 2 bössor som Jöran och Elias kwarläm[?]nat i Röttwijken, skulle Pähr i Thuen hijt 
hämpta. [fol. 286v]  
 Slutel:n inlade länsman och de flere som med Lars Pärssons fasttagande och dess egen-
dombs inventering hafft beställa en specification på 63 mijhl de måst resa förutan underhålld, 
bediandes för det samma af hans egendom fåå wedergiällning.  
 
2. Pastor, så wäl som läns- och tolfmän från Hammardahl, tilstodo att på prästebordet 
såås[?] 9 tun:r som anslogz för 1 rök, men i Ström slås några lass höö. 
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 Äfwen tilstodz at på Lijtz prästebord såås 6 ⅔ t:l för 1 rök. I Heggenåhs 2 ⅙ t:l, Fölinge 
2/3 t:l tilhopa 1/2 rök. Kyrkåhs prästbord är lagdt till hööslått för dess fråstlända jordmåhn. 
 
 
 
 
Extraordinarie ting 13, 14 och 15 september 1700  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 912v – 932r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21b, fol. 305r – 319v, ÖLA (defekt) 
 
Anno 1700 d. 13, 14 och 15 septemb. höltz extraordin:e ting uti Lijtz prästegård, närwarande 
på häradzfogdens wägnar länsman Nils Carlsson och nämden. 
 [    Ifrån Lijt: 
 Pär Ersson i Siör  Erich Pärsson i Moo 
 Arfvid Ersson i Brewåg  Oloff Andersson i Kallstad 
 Olof Hälliesson i Kläppe  Pär Pärsson i Tonäs 
 Ifrån Brunflo:      Ifrån Röden: 
 Nilss Böös i Onssala  Ifvar Ersson i Sehm 
 Erich Jonsson i Torwalla  Anders Ersson i Ösa 
 Christen Pärsson i Ope  Hendrich Jönsson i Åskått ] 
 
1. Företogz till änteligit sluut, den på tinget d. 24 maij 1699 ventilerade twist emellan Lijtz 
prästebord och dess grannar i Korsta och Klösta, angående skog och mulbete, sampt dess 
nyttning, närwarande som fullmechtige å prästebordz wägnar ifrån ven. consistorio, probsten 
högwällärde magister Abraham Buhrman, och i häradzfogdes ställe länsman Nils Carlsson, 
tillijka med kyrkioherden h. Elias Oldberg. Ifrån Klösta, comminister wällärde h. Pehr Klock-
hoff för dess skattehem:n af 3 t.l, Anders Jönsson 3 tunl., Jöran Ersson 2 ½ t.l, Anders Enars-
son 2 t.l, Olof Pålsson 3 tunnel. Ifrån Korsta [fol. 913r] Erich Kiälsson 2 ½ tunl., Hemming 
Kiälsson 3 tunl., Hanss Jonsson 2 ½ t.l, Pähr Ersson 5 tunl., alla skatte. Emellan bägge desse 
byar är prästegården belägen, bestående af 6 ¾ tunnel:d och påståås effter lag och gammalt 
bruk med dhem niuta skog och mulbete, som nu skall wägras, inläggiandes der öfwer en 
skrifft af fölliande innehåld. Hurusom 1) forne tijder ett fäboställe till prästegården warit, 
ben:d Leemyrebodarne, hwilka hans antesessoris sahl. h. Hans Klockhofvij enkia skall öde-
lagdt, der öfwer så wijd visitationen 1681 som husesynen 1689 blifwit klagadt, och nu af 
bem:te instrumenter fans. Och när pastorn nu hade begynt samma bodar upbyggia, skall Pähr 
Ersson i Korstad wägen låtit igenfälla, och yttermehra 1699 hoos h. landzhöfdingen inlagdt 
[fol. 913v] en skrifft om desse fäbodar, den pastor aldrig fått see, och dy framgofwo de nu den 
samma. Yttermehra skola Korsta boerne sig fördristat, kyrkioherden oåtspordt, att bortläija 
skog åth andra. Och enär de swediat någon råg, låtit hålla sådane swedior länge instängde för 
sin boskap allena. Sidst skola de öfwer kyrkioherdens eng giöra åtskillige wägar och i heem-
lighet sökt hoos h. landzhöfdingen att fåå ett styke af samma eng från prästbolet, som skrifften 
wijdare utwijsar. 
 Korstaboerne tilstodo att dem och prästbolet emellan ingen skillnad woro i skog, utan 
ifrån uhrminnes tijder dem emellan oskifftat, men beklagade, att pastor wille sig nu mehra än 
de förra pastores tillägna och dem skogen [fol. 914r] förtaga i så måtto, i dy att aldra först om 
wåhren han med en ganska stoor hoop boskap, små och stoor, öfwerfahrer hela skogen, så att 
ingenting för deras blifwer i behåld, begiärandes de med pastore fåå niuta skogen, så med 
betande som annat effter tunnelanden. Ty som pastor hafwer tijonde halmen och foder från de 
andra kyrkiobolen, kan han så myken boskap hålla, hwilket dem icke må till skada på skogen 
lända. Sedan förmeente de detta upbygde fäboställe liggia dem för när och i deras bästa beet, 
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frambgifwandes den hoos herr landzhöfdingen insinuerade skrifft 1699, som war af ofwan-
stående innehåld och d. 1 septemb. till laga utförande blifwit remitterad. Wijdare förklarade 
Pär Ersson om fäbowägen, att han å båda sijdor om wägen fan ett beqwämt [fol. 914v] ställe till 
rödningzland, det han fälte omkull, hwar wijd en fuhru kom liggiandes öfwer wägen, men han 
lagade wägen omkring. 
 Att Korstaboerne legdt bort skog, tilstod de ett styke wid deras fäbodar, för mulbetens 
ränsande skull. 
 Att de swediorne hålla inhägnade, swarade att de hafwa ganska ringa slått, och när de 
finna något land till slått dugeligit, röija och bruka de det upp till deras hemmans cultivation, 
som dem ingen skall kunna förmena. 
 Sedan företogz skillnaden emellan prästebolet och Klöstaboerne, dem de nu, som wid 
tinget in majo 1699, påstodo wara ifrån hagastoet wid stoora elfwen upp till Steenbäcken, der 
wägen gåår öfwer, till Leemyran [i] nörra ändan, och i Humblelooken, derest Bye man [fol. 
915r] tager emot, hwilken skillnad på kiärandernes sijda disputerades, emedan den aldrig skall 
bewijsas, ell. några märken der finnas. 
 H. Pehr Klockhoff inlade en attest af Erich och Hemming Kiälssöner i Korstad, deruti de 
betyga, att ofwannämde skillnad skall från uhrminnes tijder warit Klöstad och prästegården 
emellan. Men deras attest jäfwade h. pastor, effter de och hade hwar sitt 1/2 tunnel. i Klösta 
och således i saken interesserade. Då h. Pher sig widare åberopade Ifwar Pärsson i Lungre och 
Pär Pärsson i Stafzgård och imedlertijd de effterskickades, begaf man sig till skogz att taga 
desse märken i ögnesicht, då man först giorde en begynnelse wijd stoora elfwen och giärdzle-
gården, som skillier Klösta och prästebordz ägorne, tagandes der ingenjör wälb:de Mattias 
[fol. 915v] Busk linien upföre till Steenbäcken nord till ostan[?], effter h. Pehrs uthwijsande 
wijd Korstawägen, men som den fans gåå för högt upp, in på prästeskogen, togz linien lägre 
neder, der prästegårdz fäwägen ligger öfwer samma bäck, men hwarken der ell. der uppe fans 
någon steen ell. annat kiennetekn. Der ifrån linea N.V. till norr i Leemyran och så linea N. till 
Humblelooken, men ingenstädz fans något märke eller tekn till laga skillnad. Wijd Humble-
looken frågades effter bredden af Klösta skog till Långan wäster uth, den h. Pehr påstod wara 
1/4 mijl, men någon af nämden och flere till 1/2 ell. minst 3/8 mijhl. Här under besågz och 
den igenhuggne fäbowägen och fans af intet wärde, så och 2 st. inhägnade swedior wid denne 
wäg, hwarest fans godh gräswäxt, så at der kunde god slått upbrukas. [fol. 916r] Kyrkioherdens 
fäboställe låg och wäl till, wid pass 5 à 600 alnar från Leemyran, men från Korstadboernes 
fäboder wijd pass 1/12 mijhl, så att man icke egentel:n kan see, att om pastor effter lag och 
effter dess tunnel:d har boskap i boderne, han skall Korstaboerne skada. 
 Kring om Korsta fäboder, funnes wackra upbrukade lägder, så och stoor swedior rundt 
om, sampt ända wägen utföre till byen, men alla utlagde till beet. Der besågz och den swed, 
den Korstaboerne tillåtit Kallstaboerne nedan fäboderne på skogen fälla, hwilket syntes 
obilligt, emedan der nog för war till mulbete swediat, skogen eij heller fans så öfwerflödig att 
den borde och kunde bortläijas. Korstaboerne wille icke neka pastorn skog och mulbete, men 
wille att han icke mehra boskap håller [fol. 916v] på skogen, än effter tunnelanden emot dem, 
sedan att när de om wåren fahra till fäbodarne ell. och heem, att de alla måtte föllias åth. H. 
Daniel swarade att pastor allenast har några koor hemma om sommaren. Korstaboerne 
swarade att det war öfwer 10 à 12 nööt förutan hästarne. 
 Dhe af Klöstaboerne åberopade wittnen, Ifwar Pärsson i Lungre och Pär Pärsson i 
Stafzgård blefwo edel. examinerade, aldenstund emot dem intet laga jääf moverades. 
 Berättades Ifwar Pärsson, det hans fader kiöpte en gård i Korsta och den lilla tijd Ifwar 
war hemma, hörde han säijas det Steenbäcken och Ledmyran woro skillnad Klösta och Korsta 
emellan, dock att Korsta man slogo der, för den dehl de i Klösta ägde, wästan [fol. 917r] samma 
märken fingo de intet hugga, dock gette de sin boskap hwar om ann, men af Hummelloken 
hörde han intet. Tog afträde. 
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 Och inkom Pär i Stafzgård, som betygade, det i sin barndom hörde han Steenbäcken och 
Lemyran wara en skillnad desse byar emellan, hwarutom ingen skulle råda ell. sig något 
tilägna, fast än med boskapen de gingo öfwer, men intet med huggande, det sades och att 
Klösta skulle gåå i Hummelloken, men der om hade Pehr ingen wissheet, effter det och gåår i 
krok in på Korstad man. Om Sladerforssen wiste han icke heller något berätta, emedan den 
woro skillnad emellan Klöstad och Kallstad, skal der från gåås till Hummelloken, bär det i 
krook, men från Lemyran till Långan, går det linien rätt fram wijd pass 1/2 gammal mijhl ell. 
lijtet mehra. [fol. 917v]  
 Sedan förtogz dhen andra qvæstion om ett stycke lägde in wid Korstad, hwilken forna 
tijder skall der ifrån kommit till prästegården, och de nu återfodra. Samma twist har h:r gen. 
majorn och landzhöfdingen d. 25 julij 1700 till laga afdömande remitterat. Till bewijs här till 
inlade Korstaboerne Erich och Hemming Kiälssöner ett attestatum af gamle Pähr Siulsson i 
Boda, om dess 90 åhr, hwilken för 6 åhr sedan död blifwit, daterat S:t Michaelis dag 1690, der 
uti han berättar att a:o 1620 midsommars tijd, då han fölgde sin fader Siul Andersson till 
kyrkia, hade Pärs farfader Anders Siulsson utsagdt huru denne lägde i pastoris h. Hendriks tijd 
kommit ifrån Korsta, för hwilket h. Hendriks måg Hans Caspersson honom förbrådt. Anders 
Siulsson hade och upwisat märkesteenen, med ett styke utur, det [fol. 918r] h. Hendrik med 
stridzhammaren utslagit, som attesten widare uttryker. Denne attest fans medh Jonas Dahns 
hand skrefen, hwilken swarade att på Erich Kiälssons begiäran han det giort, efter ett utkast, 
som Vernhell skrifwit, der under nampn och bomärke stådt. Bomärke kiendes Pähr Siuls son, 
Siuhl i Boda intet wijd, och dy sändes Vernhell effter. 
 H. probsten Burman reserverade behörig satisfaction hoos concipisten, för det att i denna 
attesten, på de afledne pastores några swåra expressioner införde äro. 
 Dher näst förhördes Lars Biörson i Söre, hwilken under Pehr Siuls attest skrifwit och 
verificerat det som der i infört är, effter sin mormors relation, hwilket han förklarade sig eij 
widare giort, än han af henne hört, men [fol. 918v] om sagdt sant ell. eij, woro han icke wiss på, 
derföre och i så beskaffadt saak, fans onödigt honom edel. låta examinera. 
 Till bättre uplysning blef denna steen och lägde synat, då först käranderne upwisade en 
steen norr om wattuwägen i en lijten steenhöög, som temmelig lijknelse hade af en wijsare. 
Der ifrån gingo de till den stenen, som stycket skulle wara afslagit, S.S.V. 1/2 till VV[?], som 
war en stoor jordfast steen, dän der ingen lijknelse hade till röör, och så der från till kiällan 
wijd allmenne wägen åth elfwen. Hwilka märken, ehuruwäl käranderne upwisade, så hade de 
dock till dem inga skiäl ell. wittnen. Ofwanför den öfwerste steenen ett styke norr uth funnes 
rudera effter en gård, derest pastor sade en gård stådt, ben:d Elstad, hwilken under kyrkio-
herdens [fol. 919r] gård blifwit gifwin, för hwilken åhrl. skattas 21 ör s.m:t, men käranderne 
föregofwo det bem:te gård lågo längre wäster i lägden, men rummet kunde de intet wijsa. 
Effter denne linea ända från siön upföre norr uth till giärdzsellgården, wille käranderne hafwa 
lägden till deras gårdar. 
 Hwilket å swarandens sijda disputerades, emedan denne lägde af ålder legat till präste-
bolet. Käranderne kunde eij heller wijsa, om, när eller huru, detta styket af lägden först 
kommit till prästegården från Korstadh. 
 Yttermehra klagade pastor öfwer de många wägar, som Korstaboerne giöra öfwer denne 
lägde, så och eesom offtast häfwa upp led och giärdzelgårdar, påståendes att det må hämmat 
blifwa, och dy besåges desse wägar. [fol. 919v]  
 Såsom 1) sommarwägen från Korsta till kyrkian öfwer den nyligen uptagne åkeren, den 
blifwer med parternes consence bibehållen. 
 Men 2) der emot innehålles den nyligen upgiorde gången från Wästeråsen till Korsta. 
 3) Wattuwägen till källan i kyrkioherdens lägde wille han wäl Korstaboerne bestrijda, 
men det höltz obilligt, effter den af ålder warit hade, dock att om sommaren samma wäg eij 
brukas till kyrkian. Att med ledens owarsamma igenlåtande, så och gierdzelgårdarnes kull-
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rijfwande, pastor stoor skada på slåtten tilfogas, det fans obilligt, och skulle på behörigt sätt 
hämmas. 
 Slutel. blef hust. Märit Hansdåtter från Brynie edel. hörd, och wittnade det Korsta och 
prästegården altijd hafft commun [gemensam] skog, men intet så [fol. 920r] myket med Klösta, 
dock hade boskapen och gådt på deras skog. Jonas Dahn inlade Vernhels utkast af den attest, 
som Korstaboerne inlade, och Dahn reenskrifwit, men Vernhell war bortrest, och dy skulle 
han deröfwer till ordin. tinget instämas. Här på slötz saken enhälleligen som fölliande dom 
utwijsar. 
 Uthi den här vice versa instämde saken emellan Lijtz prästebord, genom dess weder-
börande constituerade fullmechtige och Klösta sampt Korsta byemän, angående strijdig ägo-
skillnad, mulbete och skogens nyttiande till swedieland och andra intakor, så och om ett styke 
lägde, som Korstaboerne Hemming och Erich Kiälssöner ifrån prästebordet fodra. Dher emot 
åter prästebordet finner sig graveradt på dess slått af några otijdige wägar, ledens upkastande 
och gierdzelgårdarnes [fol. 920v] brytande, är detta syne- och tingzrättens dom, afsagd på 
extraord. tinget i Lijt d. 16 septemb. anno 1700. 
 Det har synerätten desse ofwantalde måhl, hwar för sig uti behörigt öfwerwägande tagit, 
och der öfwer i fölliande sluut stannat. 
 [1.] Först angående twisten emellan prästegården och Korstad å den ena och Klöstad å 
den andra sijdan, om de tilhopa skola hafwa afdelt och förskilt, ell. commun och odelt skog, 
hwilket senare å kärandernes sijda är påstådt, så emedan Klöstaboernes angifne skillnad från 
elfwen der hagan begynnes, prästegården och Klösta emellan, till Steenbäcken och norra Le-
myreändan, är genom trowärdige 2:ne wittnen edel. besannat, dy förblifwer den nu och i 
frambtijden för en laga skillnad, dock så att linea [fol. 921r] från gierdzelgården wijd elfwen, 
bör tagas till Steenbäcken, deraf wägen från prästegården går öfwer till skogz till Ledmyre-
bodarne, och icke der Korsta skogzwägen ligger öfwer, sedan der ifrån linea N.V. till Lemyre 
norra ändan och så wijdare i samma linea upåth, till dess Kalstad ell. Bye mans skogskillnad 
stöter emot, blifwandes således Klösta man förmeent att tillägna sig skogen till Hummelloken, 
efftersom de der till ingen foog pröfwas hafwa, kommandes här effter Korstad och prästegålen 
till, alt hwad som ostnår om denne linien är belägit, och Klösta dher emot skogen på andra 
sijdan. Och emedan effter gammal häfd prästebordz och Korsta boskapen hafft frijheet i bland 
att gåå och beeta på Klösta skogz mark, det skall icke heller det samma dem här effter [fol. 
921v] wägras, hwilken frijheet Klösta man lembnas på \de/ andras skog, allenast \at/ på hwars 
annars slått, hwarken höst, wår ell. sommartijd, någon skada må tilfogas, wijd laga straff til-
giörandes.  
 2. Anbelangande prästegården och Korsta, så är befunnit, jembwäl och tilstådt, dem emel-
lan i skog ingen skillnad hafwa warit, warandes och bem:te skog så situerad och belägen, att 
den icke kan afdelas, fördenskull skola de besagde skog effter det 28 cap. B.b. L.L. tilhopa 
nyttia och bruka, så till weed, gierdzell och timber, som swedieland, mulbete och en[g]z-
rödning i proportion af hwars och ens tunneland och ränta, och den ena den andra der wijd 
icke i någon måtto förfördela. I föllie der af må prästebolet obehindrat nyttia och upbruka de 
af förre [fol. 922r] kyrkioherderne innehafde, och nu af kyrkioherden erwyrdige h. Elias Old-
berg uptagne Ledmyreboderne, kunnandes det som angifwit är, att Pär Ersson i Korstad skall 
samma wäg igenhuggit, rätten icke finna af något wärde. 
 Elliest fäbeten anbelangande, så är skiäligt funnit, till all sämia och enigheetz bibehål-
lande desse parter emellan, att de om wåhren effter föruth skedt samtahl, alla på en tijd med 
deras boskap skola till fäbodarne fahra, dock att h. kyrkioherden stadigt fåår hafwa hemma 6 
st. koor och 1 st. tiur, hwilken frijheet och så Korstaboerne i proportion emot deras tunnel. 
lembnas.  
 3. Hwad wijdkommer att Korstaboerne skola för myket swedia, och sedan slijka swedior 
hela tijden [fol. 922v] instängde hålla, jembwäl och tillåtit några från Kallstad swedieland å 
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skogen fälla, så är alt sådant besichtigadt och för rättwijst pröfwat, att effter det 19 cap. B.b. 
L.L. och 19 § i 1664 åhrs skogzordning, ingen bör swedia på oskiftan skog utan alla jord-
egandens wettenskap, och att sådant här effter skeer effter hwars och ens tunnel. i byen, 
hwilket sedan det 3 åhr nyttiat är, måste det effter det 32 cap. B.b. L.L. utläggias, så frampt 
det icke är sådan rödning, hwilken till hemmanets cultivation och effter Kongl. hussyns ordn. 
12 § kan till eng giöras, då må sådant hållas inhägnadt, dock med förbehåld, att ingen bör 
sådane rödningar giöra de andra interessenterne till förfång, ell. öfwer dess äga och tunnel. i 
byen. Äfwen skall det och icke Korstad man [fol. 923r] wara tillåtit med deras rödiande och 
skogens nyttiande gåå alt för när till Ledmyrebodarne, emedan sedan de skogen wijd deras 
fäbodar mehrendels utödt, denne tract för prästegården giörligast måtte conserveras. 
 Och aldenstund Korstaboerne såledz på oskiffto hafwa tillåtit Kalstaboerne att swedia, dy 
effter ofwan allegerade Kongl. förordning 14 § förklaras säden wara förlustig, och skola 
Korstaboerne dessutan böta 12 m:k s.m:t. 
 Beträffande wägarne i prästebordz stora lägde, som klagas öfwer, så är skiäligt funnit, att 
den wäg Korstaboerne af ålder hafft till kiällan effter wattn, skola de i föllie af det 2 cap. B.b. 
L.L. här effter behålla, dock så att ifrån wåren då sniön afgåår och kiählen stijger uhr jorden, 
in till hösten då sniön fallit, de ledet wäl [fol. 923v] hafwa igenstängdt och med ingen boskap 
inkomma, betienandes sig i medlertijd klijfstäta [anordning för att kliva över gärdsgård]. 
 Dher emot förwägras dem och de andra i soknen, att bruka samma wäg till kyrkian, utan 
att blifwa wijd den gambla wägen genom nya ristningen. Så förbiudes och den nya wägen från 
Wästeråsen till Korsta, och för öfrigit warda Korstaboerne så wäl som alla andra förbudit, 
hwilka elliest den lofgifne wägen måste fahra, att de leden wäl igenstängia och icke giärdzel-
gårdarne upbryta, alt wijd 1 d:r s.m:tz wijte som emot detta ofwanstående sig i någon måtto 
förseer. 
 Sidst anbelangande det styke af lägden näst in till Korsta, som Hemming och Erich Kiäls-
söner förmena ifrån deras hem:n wara kommit, och de nu från prästegården [fol. 924r] willia 
återwinna, så emedan hwarken af de producerade attester ell. upwiste steenar, rätten har 
kunnat finna dem till detta sitt påstående hafwa skiäl, utan fast mehra är å prästebordetz sijda 
en uhrminnes häfd, fördenskull och i krafft af det 1 cap. Jordb. L.L. bör prästebordet wijd dess 
af ålder hafwande rättigheet förblifwa. 
 Expenserne angående, så äro de effter hwars och ens rätt proportionerade, som han saken 
wunnit ell. och förloradt, bestijgandes de sig in alles till 37 d:r 16 ör s.m:t, hwar af sedan 7 d:r 
16 ör s.m:t för nämdens kosthållande af h. kyrkioherden äro afdragne, kommer på de andra att 
betalas, nembl. Klöstaboerne 10 d:r, Korstaboerne tilhopa 15 d:r, nok Erich och Hemming 
Kiälssöner apart 5 d:r s.m:t. [fol. 924v]  
 
2. Såsom deras höga excell:tier h:rr Kongl. råden, uthi dess nådgunstige bref till h. gen. 
majorn och landzhöfdingen baron högwälb. h. Axel von Schaar af d. 13 augustij sidstl. resol-
verat, att öfwer de 2:ne norske späijonerne Jöran och Elias Tomassöner, hwilka förl. sommar 
på kundskap äro inkombne från Finlijen i Norrie till Fölinge s:n, så och bonden Lars Pärsson, 
skulle lagl. dömas, och domen höglofl. Kongl. håfrätten öfwersändas, fördenskull effter an-
kommen notification der om af h. landzhöfdingen d. 25 passato, är termin der till i dag utsatt 
och fångarne jembwäl hijtförde. 
 Då aldraförst saken med de norska karlarne företogz, och dem förelästes den så wäl d. 12 
julij som d 25 eiusdem hållne ransakning n:o 1, 2 och 3, hwar wijd de ingenting [fol. 925r] hade 
att påminna, utan bodo ödmiukel. om nåd och förskoning denne gången. Dher wijd tilspordes 
Pehr i Thun, som d. 25 julij befaltes hämpta hijt de bössor de wid Röttwijken skola lembnat, 
hwilken betygade sig sielf 4:de med högsta flijt hafwa desse bössor efftersökt, men icke 
kunnat igen fåå. Då Jöran och Elias sig utleto och sin för giorda utsaga ändrade, att wäster i 
Hotagen siön, de lembnat bem:te bössor, der de togo båten. Pehr i Thuen sade sig och der 
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sökt, men icke funnit några bössor, och dy wart dem deras osanning och twetalan i detta som 
elliest noga förehållen. Hwar emot de beklagade sitt oförstånd. 
 Wijdare förkallades Lars Pärsson, som skall gifwit desse späijoner kundskap och elliest 
tagit penningar till den ändan af de norska [fol. 925v] och sedan ransakningarne n:o 1, 2 [och] 3 
blifwit honom föreläsne, hade han intet mehra att påminna, än att han beropade sig på dess 
förra bekiennelse, påstod och sin oskuld, och \at/ han aldrig gifwit de norska någon kundskap, 
och att Mårten i Slätten på honom sagdt osant derutinnan, fast af oförstånd han den ena 
gången, för 5 à 6 åhr sedan af den norska prästen tog 5 r.d:r emot, dock i alla tijder warit 
Kongl. Maij:t trogen, och bad att niuta nåd, och att eij högsta rätten emot honom måtte 
skiärpas. 
 Hans hustru beklagade och med tårar sin mans olycka, bönfallandes hon, att der han sig 
försedt, det hon som med honom eij warit i råd der om, icke måtte för hans skuld komma att 
lijda. Lars Pärsson bad och för henne, betygandes att hon till intet ondt honom hade insti-
geradt. [fol. 926r]  
 Wijd det att saken förhades, ankom h. gen.majorns och landzhöfdingens bref med inne-
slutit Kongl. Maij:tz nådigste bref af fältlägret på Seland [Själland i Danmark] d. 6 aug. sidstl. 
deruti Hans Kongl. Maij:tt i nåder befaller att de bråtzlige, som slijke stämplingar förehafft, 
måtte alfwarl. straffas, n:o 4.  
 Lars Pärsson betygade ändå sin oskuld, och att han aldrig gifwit de norska någon kund-
skap, hwilket Jöran och Elias jembwäl påstodo och bekiende honom aldrig hafwa giordt. Lars 
Pärsson bad för Gudz skuld, att hwad Mårten om honom utsagdt, icke måtte tagas för ett 
skiäl, alldenstund han tagit sine ord igen och bekiendt sig på honom hafwa liugit, beropandes 
sig dher öfwer länsman Nils Carlsson till wittne, hwilken refererade, att när han förde Mårten 
från Mattmar, hade han settat så [fol. 926v] ängzlig på hästen, då länsman bedit honom gifwa 
sig till frijdz, hwar på Mårten till swars gifwit, Gud bättre mig, iag har liugit på mig och de 
andra med, mehra hade länsman af honom intet effterspordt. Lars Pärsson bad att det måtte 
komma i consideration till hans befrijelse, efftersom han och inför den stoora Guden och hela 
wärlden sin oskuld contesterade wille, och der på döö, att han intet medhåll ell. correspon-
dence hafft med de norska, men att han den ena gången af prästen tog penningar, bekiende 
han sig giort illa uti, och beklagade sitt oförstånd der wijd, dock emot Hans Kongl. Maij:tz 
och fäderneslandet altijd hållit sig trogen och redelig.  
 Q. Hwarföre han då rymde, om han warit så reen? Swarade, att han kunnat i bland sedan 
tullen påkom fört in lijtet salt [fol. 927r] eller ett skålpund tobak, tänkiandes att han der öfwer 
skulle fahra illa. 
 Wijdare öfwersågz det öfwer Lars Pärs egendom af boskap, penningar, husgeråd, span-
mål, åhrswäxt, och hemmanet, uprättade inventarium och wärdering, uti en massa af 201 d:r 
12 ör 22 6/7 s.m:t. Men sedan folketz löhn och underhåld, utlagorne och contribution för 1700 
till 23 d:r 27: 9, så och giord bekostnad för läns- och tolfmän, till inventering och wärdering-
en, sampt mehra, till 11 d:r 16 s.m:t \afdrogz/, wardt allenast i behåld 17 d:r 3: 13 6/7 s.m:t. 
 Mårten Jönsson war ogifft och med sin moder och syskon här tilss settat i boo oskiffto, så 
i löst som fast, hwar af sedan utlagorne woro decourterade, ankom på Mårtens dehl 26 d:r 21: 
2 6/7 s.m:t. 
 Och emedan de norska karlarne [fol. 927v] under de förra ransakningarne, warit myket 
skilliachtige om de penningar de skola till länsmans hustrun lembnat, fördenskull, blef hon 
Gertrudh Pärsdåtter hörd, och deruti sin oskuld på det högsta påstod, med reconvention för en 
sådan tillagd groof beskyllning. Jöran och Elias beklagade deras oförstånd, och att de utaf 
häpenheet, denne osanning på henne sagdt, bodo fördenskull henne om tilgifft. 
 Sedan nu förgående protokoll war upläsit, företogz desse måhl och ärender till sluut, der 
öfwer efter noga öfwerwägande, enhälleligen stannandes i fölliande dom och utslag, först 
öfwer späijonerne. 
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 Uthi den af deras excell:tier höga herrar Kongl. rådens d. 13 aug. [fol. 928r] sidstleden till 
laga afdömande remitterade sak, angående 2 st. norska karlar, Jöran och Elias Thomassöner, 
hwilka förl. junij månad hijt in i landet på kundskap blifwit utskickade, och inkommit i 
Fölinge s:n, är detta häradzrättens resolution, gifwen i Lijtz prästegård d 15 septemb. anno 
1700. 
 Häradzrätten har detta måhl noga och med flijt öfwerlagdt, finnandes der af hurusom 
desse norska karlar äntel. tilstådt, att förutan några andra af deras grannar de jembwäl blifwit 
från Lijen i Norrie på kundskap hijt i landet insände, att i wissa ährender om landetz och 
mititiens tilstånd sig underrättade giöra. Hwilket häradzrätten pröfwar utaf dem wara illa och 
oförswarligen giort, i dy att de här igenom och med [fol. 928v] penningar hafwa förledt Kongl. 
Maij:tz undersåtare af Swärige till otroheet emot deras allernådigste Konung och fädernes-
land, hwar med dhe af sådane förrädares och otrogne innwånares brått och grofwa giärning 
hafwa giort sig dehlachtige, och med dem såsom uti flåck och farnöte kommo att ansees, så 
att de och lijka straff böra wara undergifne i föllie af det 1 cap. Edzör.b. L.L. och Kongl. 
Maij:tz resolution af åhr 1698, dherföre och häradzrätten i anledning der af eij kan dem frija 
ifrån det straff som det 8 cap. Högm.b. L.L. uttryker. 
 Dock alldenstund der emot consideration kommer, att ännu och till den tijd då desse 
späijoner hijt i landet sig förfogade, intet offenteligit krijg emellan Hans [fol. 929r] Kongl. 
Maij:tz, wår allernådigste Konung, och Konungen af Danmark war publicerat, utan fast än 
hela winteren och wåren, så här i Swerige som Norrie stoora krijgzrustningar skedde, hafwa 
lell Swäriges undersåtare på marknaden och elliest i Norrie fått fritt passera och repassera. 
Dessutan är detta en saak, som torde röra de nu nyligen slutne pacta och fredzfördrag, derföre 
och Kongl. Maij:t i dess allernådigste bref af d 6. aug. nästl. om desse späijoners afdömande 
och straff intet synes röra. Hwilket alt föranlåter häradzrätten för än någon dom publiceras, 
detta mål den höglofl. Kongl. hofrättens högrättwijse dijudication att underställa, med hwars 
straff bem:te späijoner i anseende härtill, så wäl som deras långl. [fol. 929v] fängelsse och wijd 
utstående swårigheeter, må beläggias.  
 
Uthi den af deras höga exell:tier herrar Kongl. råden d. 13 augusti sidstl. till laga afdömande 
remitterade sak, angående Lars Pärsson i Fölinge och Lijtz tingelag, hwilken är angifwen att 
hafwa [utaf?] de norska på 5 à 6 åhrs tijd, åhrl. niutit 5 r.d:r, dher emot till dem att gifwa 
kundskap, är detta häradzrättens dom afsagdt i Lijtz prästegård d. 15 septemb. anno 1700. 
 Sedan häradzrätten de för hållne ransakningar har Lars Pärsson föreläsit, och der hoos an-
hördt hwad han wijdare hafft till sin enskyllan att förebära, är sådant alt noga öfwerlagdt, och 
ehuruwäl Lars Pärsson enständigt nekar sig någonsin [fol. 930r] någon kundskap till de norska 
gifwit, fast för 5 à 6 åhr sedan han utaf kyrkioherden på Snasen och Norrie, har på ett bröllop 
i Lijen emottagit 5 r.d:r, hwilket han skall giort i sitt fyllerij och galenskap, förmenandes sig 
der igenom intet hafwa brutit, aldenstund ingen skall honom bewijsa, hafwa någon correspon-
dence med de norska plägadt, för hwilket han betygar sig aldeles wara frij, bestrijdandes och 
förkastandes Mårten Jönssons i Slätten om honom giorde utsaga, den han sedermehra skall 
ändrat och beklagat sig hafwa sagdt osant, dock emedan Lars Pärsson har godwilligt tilstådt, 
det han utaf kyrkioherden på Snasen har till den ändan 5 r.d:r emottagit, att han stedze skulle 
gifwa kundskap till de norska, huru i Swerige tilstod, om något fijenteligit [fol. 930v] yppades, 
och när krijgzfolk kommo till Jempteland, hwilka penningar han i så lång tijd hoos sig 
behållit, och det icke uppenbarat, och ändock Lars Pärsson, Mårten i Slättens angifwande al-
deles förnekar, williandes ingalunda tilstå sig med de norska hafft något mascopie, så har han 
lell wijd desse 2:ne späijoners, Jöran och Elias, fasttagande, wijsat sig om dem myket ööm-
hierta, och sökt att dhe skulle slippa löös, lijka som woro de icke några karlar utan giete-
gåssar. Sedan har han och under wägen till länsman inrådt dem att de eij uppenbara skulle, det 
de woro utgångne på kundskap, hoos h. majorn hade han jembwäl welat för den ena cavera.  
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 Och äntel. när Mårten i Slätten wijd Fölinge kyrkia skulle fasttagas, har Lars Pärsson för 
än någon [fol. 931r] honom tiltalade, gifwit sig på flychten, så och 2 gånger sedan welat rym-
ma, der medelst han wijsat och kiendt sig skyldig, tagandes saak å baak, så att fördenskull 
häradzrätten icke anståår att frija honom från det straff som det 8 cap. Högm.b. L.L. 
innehåller, att hafwa förwärkat jord, godz och lijf, dock nåden den höglofl. Kongl. hofrätten 
understält. 
 Hwad Lars Pärssons hustrus dehl i boet angåår, så emedan hon uti detta icke finnes hafwa 
interesserat wijdare än att hon, såsom sin man förbunden af qwinlig swagheet, sådant hans 
oråd eij kunnandes befinna, fölgdt med då han war i wärket begrijpen att rymma, derföre kan 
denne rätten [eij] annars finna, än i förmågo af det 27 cap. Ting.b. L.L., 21 [cap.] Edzör.b. 
L.L. och 16 cap. Högm.b. L.L. hennes andehl i boet bör [fol. 931v] ifrånskillias och henne för-
behållen blifwa. 
 Sidst berörande Mårten i Slätten, hwilken då han ännu war wijd sitt sunda förstånd och 
för sin död, har bekient och tilstådt sig för desse späijoner hafwa uptekt, huru i en och annor 
måtto här i landet tilstod, der emot de honom med penningar recompenserat, hwar medelst 
han emot sin trohetz plicht finnes som en förrädare hafwa handlat, och fördenskull har han 
dess jord och löösören förlorat och förwärkat. Dock detta alt med underdånödmiukaste 
wördnad den höglofl. Kongl. hofrättens högrättwijsa dijudication understält.  
 
3. Emedan som hustru Ingrid Nilsdåtter från Fölinge, eij har [fol. 932r] intra fatalia, som war 
d. 25 maij sidstl., utlöst Jöran Pärsson och honom dess penningar betalt för hemmanet Backen 
1 ½ tunl., det han af hennes man d. 28 febr. 1698 kiöpt, och Jöran Pärsson således med hem-
manet lagfarit d. 2 april och 20 septemb. 1698 sampt d. 25 maij 1699, der på det är lagståndit, 
fördenskull bewilliades Jöran Pärsson nu fasta der på.  
 
 
 
 
Ting 28, 29 och 30 november 1700  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 1102r – 1117r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21b, fol. 520r – 536v, ÖLA (defekt) 
 
Anno 1700 d. 28, 29 och 30 novemb. höltz ordin. laga ting med allmogen aff Lijtz pastorat, 
närwarande häradzfogden wälbet:de Bertold Alander och samma nämbd som wijd wårtinget. 
 
1. Upplästes de Kongl. placater som wijd dhe förra tingzställen omröras. 
 
2. Majorn wälborne h:r Carl Rutencrantz tilltahlade Anders Olsson i Bärge och Frössö 
sochn hurusom förl. januarij månad han honom såldt 3 tunnor sill à 16 d:r kopp:rm:t tunnan 
med försäkran att samma sill skulle wara god och uprichtig öfweralt som den halftunnan war 
dhe uppslogo, dherföre h:r majorn den icke heller wijdare påsedt, uthan på hans ord dem 
emottagit. Men ibland samma 3 t:r skall en warit alldeles fördärfwadt och rutten, så att h:r 
majorn den måst föra till ländzman, och han måst kasta i siön, effter han stinckadt så illa att 
han eij kunnat hafft henne i gården, och emedan på h:r majorns begiäran Anders Olsson icke 
har welat sig rätta och betahla h:r majorn, så påstod han nu dhet han måtte uthom sillen 
betahla h:r majorn dhes utlagde expenser effter specification. Anders Olofsson kunde intet 
neka det ju h:r majorn allenast slagit upp [fol. 1102v] halftunnan som warit godh, och att han der 
hoos försäkradt det all sillen skulle wara så godh, och om någon wore skiämd, skall det skedt 
sedan den kom i h:r majorns wåld. H:r majorn wijsade med ländzmans attest att sillen redan 
in aprili, för än wärman kom, war således bortskiämd och rutten, och dy kunde han dertill 
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intet wara wållande. Anders inlade Per Erssons attest i Wagle, der utj han betygar att utj 
samma sill ingen flärd skall funnitz, det han sedt när sillen i Norrie kiöptes. Anders förmente 
att detta kommit af den ena tunnan som hafft illaka band, dem h:r majorn lofwadt bättra, och 
dy om sillen i samma tunna blifwit skiämd medelst det att h:r majorn eij bättrat träet, så lär h:r 
majorn måst stå dhet sielf. Ländzman, på h:r majorns begiäran, intygade att han icke kunde 
finna annat än träet war brafft, och att sillen der igenom inge[n] skada tagit. Och emedan på 
rättens inrådande parterne icke kunde förmåås till förlijkning, fördenskull wardt saaken med 
nämbden öfwerlagd och resolverad. 
 Att såsom Anders Olsson i Bärge har inför rätten tilstådt det han försäkradt h:r majorn 
wälb:ne Carl Rutencrantz [fol. 1103r] det alla 3 silltunnorne h:r majorn af honom kiöptte förl. 
jan. månadt skulle wara så goda som dhen ena halftunnan han i h:r majorns närwaro uppslog, 
dherföre och h:r majorn, förlijtandes sig på hans försäkran, icke upslagit flera, så att Anders 
Olsson så mycket mindre kan påstå det han all sillen har h:r majorn duchtig i händer 
lämbnadt. Och alldenstund det således bewijst är, att 1 tunna der uthaf warit fördärfwat och 
rutten, dy finner rätten skiähligdt att Anders Olsson bör wara h:r majorns man och honom 
dess dherföre uthlagde penningar 16 d:r kopp:rm:t betahla, så och i expenser een dal:r silf:r 
m:t, sökiandes sin man igen det bästa han gitter. 
 
3. Effter h:r generalmajorns och landzhöfdingens högwälborne h:r Axel von Schaars remiss 
d. 14 junij sidsl. hade Thol i Bringåsen instämdt fändriken edell och manhafftig Melchiar 
Roterman för det att fändriken hade förl. sommar, bonden oåtspordt, till tråtzpojke tagit dhes 
lagstadde dräng Olof Larsson, hwar igenom han i sommar arbete kommit att lijda, sedan han 
samma gosse öfwer wintteren födt, och dhes löhn till större dehlen gifwit. Fändriken swarade 
att gossen hade föruth om wintteren [fol. 1103v] 2 gånger warit hoos fändriken och uthbuda sig 
till dragoun, effter han eij kunde hoos bonden blifwa, men han war dertill för lijten. Äntel. 
hade han kommit 3:die gången, då fändriken tagit honom an till tråtzpojke, hwar om offi-
cerarne hade h:r öfwerstens ordres. Olof förklarade att han nu war sina 20 åhr och hade förl. 
höst städiat sig till Thol Olsson à 1/2 carolin i städzell och i löhn 6 öre[?], hwarpå han fått en 
skintröija, skoor och strumpor, men skall hoos bonden eij kunnat tiena, alldenstund han fick 
så lijten löhn, och wille dy sig annorstädes förese. Men maaten hade han intet att klaga öfwer, 
och fördenskull sin tienst hoos bonden upsagdt, hwilken och behållit skintröijan. Thol swa-
rade det Olof alldrig upsade tiensten, uthan honom olofl. bortlupit, hwilket Olof icke heller 
gitte bewijsa, påståendes dy Thol Olsson att Olof måtte honom betahla den utfäste lönen, så 
och dhe nu giorde expenser 2 d:r silf:rm:t. 
 Een kista hade Olof hoos Thol [lembnat], den han wille hafwa igen, men Erich Pållsson i 
Bringåsen swarade att det war hans kista, hwilket till apart uthförande lämbnades. 
 Resolutio. 
 Såsom [fol. 1104r] Olof Larsson befinnes lagl. hafwa sig städiat Thol Olsson i Bringåsen, 
men honom oåtspordt och emoth hans willia förlupit sin tienst innan stembnodag uthe war, 
altdherföre och effter den 5 § i Kongl. Maij:tz placat om tienstehion 1686, skall Olof Larsson 
plichta med et åhrs löhn, som i et för alt är 4 d:r 12: 16 p:g:r silf:rm:t, så och utj rättegångz- 
och andra omkostnader 1 ½ d:r silf:rm:t. 
 
4. Det beswärade sig Hans Joensson i Färiesundet öfwer Hindrick Persson och dess hustru i 
Handog, för det de skohlat tillagdt honom och hans hustru hafwa tubbat h:r kyrckioherdens 
folck till otroheet, det Hans Joensson skall fått \höö/, begiärandes dherföre få laga satis-
faction. Hendrick swarade att då han tientte i prästgården hade färiemans hustru bedit af 
honom lijtet höö, effter prästen ändå woro lijka rijk, men hon dock intet fått, sade dock att han 
sådant alldrig hade Hans Joenssons hustru tillwijtat. Dherföre hördes wittnen edel., hustru 
Brijta Enarsdotter och Anna Olsdotter. Den förra wittnade det Hendrick snäste färiemans-
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hustrun för den halm och agnar som dhe fått från prästegården, mehra wiste [fol. 1104v] hon 
intet.  
 Och inkom Anna Olssdotter, som refererade att Hindrick med hustrun sade att färie-
manshustrun tubbat kyrckioherdens folck och att dhe intet skulle giöra mehra som för, och 
draga uth halmböhlar och agnesäckar. Hans Joensson sade att ingen skall bewijsa sådant, in-
läggiandes om sin och sin hustrus wäll förehållande åthskillige attester, efftersom och med 
honom nämbden wittnade att han sig redel. med hustrun förehållit. Hendrick förklarade sig 
och eij annat än ähra [och] godt med dem wetta. Resolutio. 
 Såsom Hendrick Persson med 2 wittnen är öfwertygadt att hafwa beskyllat färiemans 
hustru det hon till otroheet tubbat kyrckioherdens folck, för hwilcket han dock henne frijar, 
och att med henne han eij annat än ähra och godt wiste, återkallandes således sina ord, dy 
skall effter det 43 cap. Ting.b. Hans Pärsson för detta böta 3 m:k silf:rm:t. Och till all enig-
heetz bibehållande itereras dhe 5 d:r silf:rm:t [wijte] som desse parter emellan wijd sidsta ting 
sattes. 
 
5. Såsom Erich Ersson i Kougstad än icke betalt dhe 20 d:r silf:rm:t han effter tingzdomen 
d. 24 maij 1699 är h:r regementzskrifwaren Molijn [fol. 1105r] skyldig, dy upbödz hemmanet 3 
gången och bonden tillsagd att betahla. 
 
6. Ehuruwäll att Erich i Kougstad påstod sig till Erich Olsson [i] Tårwalla och Brunflodh 
sochn hafwa betalt dhe 3 d:r silf:rm:t [felskrivning för kopparmynt] han för 19 åhr sedan af 
Erich Olsson lånadt, till swågeren Mickell Joensson i Krokom, dock som Erich Olsson det ne-
kade, Erich Ersson dertill hwarcken kunde upwijsa någon transport ell:r quittence, fördenskull 
afsades i krafft af det 33 cap. Kong.b. L.L. det Erich Erss bör desse 3 d:r kopp:rm:t genstan 
betahla med uplupit interesse utj 19 åhr 2 d:r 16 öre k.m:t, sampt expenser 1 d:r kopp:rm:t. 
 
7. Erich Joensson Muur från Ahlstad i Nääs sochn föredrog hurusom 1698 om hösten han 
handlade af Pär Pärsson i Stafzgården en ryttarehäst för 16 r.d:r, med förbehålld att han skulle 
wara färdig och uthan lyte, och passera under rustningen, elliest skulle Pär taga hästen igen, 
gifwandes honom straxt 6 r.d:r, men när han hafft hästen någon tijd, förmärckte han att hästen 
hade flåttormen, lefwererade han effter en månadz tijd hästen honom igen, efftersom han 
under rustningen casserades. Men nu har Per både hästen och penningarne, fodrandes [fol. 
1105v] dem nu åter. Pär swarade att Muur uthan wilkor kiöpte hästen, och då war han färdig, 
men Mur skall honom bortskiämt och effter 9 weckors förlop först sändt honom tillbakas, 
hwaröfwer, när dhe hoos Lars i Halfwardgiärde råkades, skohla de så förlijktz att Pär skulle i 
åtherkiöpet dhe 6 r.d:r behålla. Muur sade näij till dhe 6 r.d:r, efftersom han det icke behöfde, 
då Pär sedan budit honom hästen för 8 r.d:r, hwartill Pär nekade. Icke heller hade Mur några 
wittnen härtill, beropandes sig Pär på goda män som hördt åtherkiöpet, begiärandes dilation 
till nästa ting, dertill och saken upskiötz, blifwandes Muur i medler tijd dess expenser reser-
verade. 
 
8. Effter föregången laga stämbning beswärade sig Lars Pållsson i Byom öfwer dragounerne 
Jon Bergman och Anders Ringbom, med Jon Uddesson och Per Jönsson i Slätten, för det dhe 
under reesan till Föllinge förl. pingsta tijd skohla hans son i Ringsta med hugg och slag öfwer-
fallit, slåendes honom i ansichtet öfwer ögat med kannan, så att han blödde och swijmat 
omkull, påståendes att de derföre måtte plichta. Bergman refererade att dhe suttit tillhoopa en 
stu[n]d i Ringstad och druckit, dermed Påhl, Lars Pålssons [fol. 1106r] son, gådt uth, bultadt på 
fenstret och sagdt, will I skrapa grytan, hwarpå han med Ringbom gådt uth att fåå mehra 
dricka, då Påll stådt i portten och manat Bärgman att slå honom, det Bärgman på begiäran 
giordt, gifwandes honom et slag i hufwudet så att han blödt, men hade det intet giort, så 
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frampt Påhl eij manat honom dertill. Men Ringbom och de andra hade intet rört honom. Lars 
Pållsson påstod att dhe warit med och hissat dem i hoop. Ringbom och Per Jönsson sade att 
Påll manade Bärgman att slåås, kallandes honom, salva venia, fitta, det Påll nekade, jäfwan-
des och deras wittnesbörd, eij heller wore han derpå citerad. Mehra bewijs fans intet. Lars 
Pållsson med sonen påstodo expenser effter listan 2 d:r silf:rm:t. 
 Resolutio. Såsom dragoun Johan Bärgman uthan orsaak öfwerfallit och slagit Påll Lars-
son et blodsår, dy effter det 10 cap. Såram. willia L.L. böter han 3 m:k silf:rm:t, så och i ex-
penser 1 ½ d:r silf:rm:t. De andra befrijas, effter dhe icke finnas hafwa borit händer på ho-
nom. 
 
9. Uppå landzfiscalens wälb:de Jonas Frijsdahls wägnar och dess fullmacht d. 12 [fol. 1106v] 
aug. sidstl. kärade ländzman Nils Carlsson till Joen Ersson i Brewåg om 1/2 aln norsk tobak, 
som fiscalen skall hoos Joen Ersson öfwerkommit, påståendes att han derföre måtte lagl. 
straffas. Joen swarade det han samma tobak hade förl. wintter en hehl rulla kiöpt i Falun, 
hwaraf han upwijsade det innersta hwarfwet medh sigillet på, hwilket jämbfördes med den 1/2 
alnen och fans wara enahanda slag. Sigillet war och inrijkes och hade sin richtigheet, det 
hwarken befalningzman eller ländzman kunde emotsäija, och fördenskull, wijd så beskaffat 
saak, fant rätten skiähligt att befrija Joen Ericksson ifrån fiscalens [till]tahl. 
 
10. Uppå ländzmans wägnar i Brunflodh tilltahlade fogdekarlen Olof Nilsson änkian hustru 
Kierstin i Handog för det att hon förl. höst, 4 ½ wecka för Michaelis, hade af ländzman tagit 
en carolin stedzell, men skall der effter intet wehlat gåå i tiensten, uthan effter 5 weckors för-
lopp åther skickadt stediepenningen, påståendes att för sådant hon må blifwa ansedd. Hustru 
Kierstin swarade det hon såwijda hade stedzlen emottagit [fol. 1107r] att skaffa ländzman pijga, 
men intet att tiena sielf, hwilcket som hon eij kunde, hade hon effter 3 dagars förlopp till Pär 
Wellamson i Bryne lefwererat stedzlen. På Olof Nilssons begiäran hördes ländzman Nils 
Carlsson lagl., som betygade att hustru Kierstin stadde sig till ländzman i Brunflod, uthan 
hwilkor, att tiena sielf om hon eij fingo annan pijga, då hon skulle skicka henne återbud. Det 
samma hade och Olof Nilsson i Ede åhördt. Uti löhn är henne lofwadt 3 d:r silf:rm:t, föruthan 
lijnkläder, skoor etz., effter wahnligheeten här i landet. 
 Resolutio. Såssom hustru Kierstin är lagl. och i rättan tijd af ländzman i Brunflod städiat, 
så böhr hon och i föllie af den 4 § af Kongl. Maij:tz stadga om legohion i sin tienst gåå nu 
straxt, eller der ländzman henne icke will behålla, böte hon så mycket som åhrslöhnen, är 3 
d:r silf:rm:t. 
 
11. Effter det wijd synen emellan Lijtz prästebord och Korstad med Kalstadboerne d. 13 
septemb. sidstl. och probsten högwällärde magister Abram Burman skedde reservatum emoth 
den attest som munsterskrifwaren [fol. 1107v] Petter Wærnhäld i Siuhl Nilssons nampn i Bode 
d. 29 septemb. 1690 upsatt och Jonas Dahn reenskrifwit, är på h:r probstens begiäran Wærn-
h[e]ld instämd, efftersom utj samma attest, fordom kyrckioherden i Lijth h:r Hendrich swåra 
angrijpes, såsom 1:st[?] att han från Korsta till Klöstad practiserat et stycke lägde, och samma 
lägde tagit då Korstadmännen för den swåra tijden woro från deras hemman gångne, och 
prästgården underlagdt, hwilcket för prästernas mächtiga desseinde[?] från Korstad, som det 
wehlat åther sökia, icke kunnat winna något uthslag, påståendes nu på h:r probstens wägnar 
comminister från Brunflod h:r Anders Oldberg, att såwijda Wärnheld eij gitter wijsa detta 
warit Pär Siuls ord, att då han som concipist måtte dherföre häffta. Dher emoth protesterade 
Wernheld, berättandes att a:o 1690, som war först han kom hijt till compagniet, hade Pär 
Siulsson gådt heem med Korstaboerne, att gifwa dem denne attest, då hade de och bedit 
honom föllia med att skrifwan, det han och giort, som conceptet wijsar, under hwilcket han 
och satt Pärs bomärke, efftersom han [fol. 1108r] det med kohl på bordet rijtade, och mehra sig 
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härmed icke befattadt. Hemming och Erich Kiehlssönner i Korstad wittnade att så woro pas-
serat som Wernheld berättat, men dheras wittnesbörd wille h:r Anders eij agnoscera, de skulle 
tagit sig 2:ne opartiske män här öfwer, ty desse gick saaken ann, och om än Pär Siulsson en så 
obetänckt relation skulle giordt, hade dock Wernheld bordt hafft bättre förstånd än på dhe 
redel. männens döda mull sådant i pännan fattadt. Wernheld, om dhe bättre warit wärd, hade 
dhe hafft bättre beröm. Hwilcket h:r Anders begiärtte till protocollet föras, efftersom Wern-
held icke än med sitt blamerande afstår, hwilcket så mycket swårare är, att här medelst han eij 
allenast blamerat prästerne som länge sedan döde äro, utan och dem som justitien han hafft. 
Wernheld swarade att han skrifwit effter Pär Siuls ord. H:r Anders reponerade att såwijda 
Wernheld intet bewijsar det Per så tahlat eller begiärt sitt bomärke undersättias, håller han sig 
till Wärnhäld, som det giordt. Wernheld beropade sig nu som för på Korstadboerne och Lars 
Biörsson i Söre, män dem som saaken angående jäfwade [fol. 1108v] h:r Anders, påståendes 
dom på Wernheld. 
 Wijdare, och effter laga citation, tilltahlade Wernheld Siull Pärsson i Bode för det att wijd 
synen han skall angifwit att det undersatte bomärket icke skall warit rätt, dhermed han wehlat 
bringa honom i obestånd. Siuhl swarade att hans ord warit det han eij så noga kunde sin faders 
bomärcke kiänna, hwilcket och aff syneprotocollet fans. Men Wernheld påstod att Siull sagdt 
som förmält är, hwar igenom han welat föra honom på obestånd, och dy wille han hafwa 
reconvention, så och expenser aff Siull Pärsson, det han wägrade, efftersom han eij wiste sig 
giordt honom något förnär eller honom något oskiähligt tillagdt. Till uplysning hämptades 
från Bode Pär Siuls original syttningzbref d. 28 decemb. 1688 för sonen Nils, hwar under 
hans bomärke fans et ankare med korss ofwantill, och lijka med det effter gubbens rijtning 
Wernheld satt under conceptet, och emedan Wernheld ännu wille hafwa fram flera gamla bref, 
däraf att wijsa richtigheeten med bomärket, dy lämbnades dilation dertill wijd nästa ting att 
framkomma. [fol. 1109r]  
 
12. Bewilliades Erich Swänsson i Österåsen fasta på dess skattehemman ibidem 2 ½ tunl:d, 
för 67 d:r 16 öre silf:rm:t kiöpt af Bängdt Olsson, alldenstund det war lagfarit och ståndit 
altsedan d. 28 martij 1690, dock att fastobrefwet icke extraderas för än Kongl. Maij:tz reso-
lution ankommer om hembudet, dess innan Kongl. Maij:tz höga rätt alldeles är förbehållen. 
 
13. Effter föregången stämbning kärade Siull Persson i Bode med broderen Olof Persson i 
Kläppe och systren Karin Persdotter i Prijsgården till broderen Nils Persson i Bode, först om 
deras andehl effter föräldrarne utj det lösa, hwilcket dhe en dehl fått, män en stor dehl hoos 
Nils Pärsson skall inneståå, och sedan om deras lössen uthur hemmanet, hwilcket faderen 
skall kostadt 90 d:r silf:rm:t, williandes Siull Pärsson det nu lösa.  
 Der emoth inlade Nils Pärsson först arfinstrumentet af d. 16 novemb. 1681, hwaraf fans 
att desse föräldrar hade desse barn utj det lösa hwar sin lijka dehl till ordnadt, behållandes för 
sig allenast en broderspart, hwilcken faderen, Pär Siullsson, har sedermehra [fol. 1109v] d. 28 
decemb. 1688 testamenterat sonen Nils, emoth dess beswär med syttningen, så och att Nils 
skulle hemmanet besittia och dhe andra syskonen uthlösa, efftersom gubben hade hemmanet 
kiöpt med 60 d:r silf:rm:t, hwilcket syttningzbref d. 6 april och 18 novemb. 1689 sampt d. 28 
martij 1690 är upbudit och d. 22 febr. 1692 med dom är bekräfftat, hwarwijd Nils Pärsson 
påstod att förblifwa.  
 Käranderne wille föregifwa att deras fader warit gammal då han detta giorde och härtill 
lockadh. Män der emoth förehöltz dem att han hafft goda män som det underskrifwit, föruthan 
att Siull i Bode settat med i rätten när domen föll, som protocollet docerade. Nils Pärsson 
wille [ändå öka] till 10 d:r silf:rm:t, på det syskonen eij måtte hafwa att klaga. Och allden-
stund hwad det lösa angår, det finnes redan 1692 wara en afdömd sak, att effter syttningz-
brefwet Nils Pärsson skulle behålla det som föräldrarne effter sig lämbnade, dy bör derwijd 
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förblifwa. Äfwen och anbelangande det fasta, skall effter besagde dom [fol. 1110r] Nils Pärsson 
dess 4 syskon uthlösa à 70 d:r silf:rm:t hehla hemmanet, belöpandes på hwar part 17 d:r 16 
silf:rm:t, Nils Pärssons dehl jembwäll inberäcknad. För domqwahl plichta käranderne effter 
det 39 cap. Ting.b. 3 m:k silf:rm:t. 
 
14. Angående 1678 åhrs räntta som Nils Olsson i Hallåsen, Hemming Joensson ibidem, Olof 
Pärsson och Clas Pärsson i Höllie med Olof Andersson i Moo, fodrade aff Ifwar Joensson i 
Smedstad för någon spannemåhl de skohla besagde åhr i magazinet inlefwererat, och af 
häradzfogden Flodin dher emoth blifwit på sådane restantier assignerade, swarade Ifwar att 
hans fader för samma räntta hade murat i Järppen, och der emoth warit resten quitt. Per i Siör 
sade att h:r generallieutenanten Vellingk der öfwer resolverat och frij gifwit bonden för 
extraord:e, män eij ord:e ränttan, hwilcken resolution måtte uptees innan saaken sluutas. 
 
15. Jöran Persson i Föllinge kärade till Lars Fluurs änkia, att efftersom hon effter tingzdomen 
d. 20 novemb. 1699 icke har [fol. 1110v] intra fatalia tillstält honom dess penningar och lössen 
af halfwa hemmanet Backen i Föllinge 1 ½ tunl:d, det måtte hon förklaras dess rätt förlustig. 
Mågen Clas Sconberg swarade att han wäll wille effter domen lösat, men det hade han eij fått 
några peningar till låns, eij heller ägde de några sielf. Jöran sade att han giärna welat taga dess 
uthlagde penningar om han fått, men som det allenast går derpå uth att förhahla tijden, på-
stodh han sin erhåldne rätt. Tålfman Pär Pärsson i Tonäs berättade på enkians wägnar att som 
hon såge sin oförmögenheet att lösa gården, afstodo hon den samma, allenast hon finge be-
hålla stufwan, boden och någon åkermäling i sin lijfsstijdh. Stufwan och hebbret måtte Jöran 
beqwämma sig till, men åkeren kunde han eij öfwertahlas till. 
 Och alldenstund således det 3:de upbudet är skedt d. 25 maij 1699 och nu på 5:te måna-
den sedan det lagståndit är, att penningarne eij äro effter domen erlagde, dy bör Jöran Pärsson 
i föllie af det 2 och 10 cap. Jordb. L.L. wijd erhåldne bördekiöp förblifwa, helst utom dhe [fol. 
1111r] 60 d:r silf:rm:t till enkian och dess man, han och gambla slächten betalt, nembl. Pär i 
Kogstad och Anders Hindersson i Nyland med 3 d:r 10 öre silf:rm:t, stufwan och boden 
behåller enkian i sin lijfsstijd. 
 
16. Angående den prætention som Olof Hemmingsson i Tonääs giorde hoos Fiähle män om 
ehrsättning för dess der på qwarnen anlagde arbete, så med stall och qwarnhuus uppsättiande 
som stenars anskaffande, fantt rätten billigt dem emellan att läggia 1 ½ d:r silf:rm:t, hwar 
emoth wederbörande icke heller hade att säija. 
 
17. Såsom det befans att wijd dhen ordewäxling som förefallit emellan Olof Jönsson i Öster-
åsen och dragoun Erich Korman, dhe af hastige mode kallat hwar annan tiuf, hwartill dock 
inga bewijs woro, uthan återkallade sådant å bägge sijdor, dy effter det 43 capitl. Ting.b. fältes 
dhe till hwar sina 3 m:k silf:rm:t. Till Pär Ruut[?] betahlar Olof Pärsson dess reesa med 8 öre 
silf:rm:t. 
 
18. Det wille häradzrätten till sluuth företaga dhen af h:r capitein Hammarscöld [fol. 1111v] 
instämde saak emoth h:r Pär Klockhoff angående dess 2:ne obligationer till Olof Christenson i 
Norrie, hwilcken saak d. 5 decemb. 1690 förewarit. Men emedan h:r Pehr hade fått stäm-
ningen för seent, dy kunde nu härtill intet giöras, wijdare än han tillsades instundande ting 
utan wijdare citation att comparera. 
 
19. Försåldes 3 st. artollerie hästar, n:o 19, 47 och 50, som eij högre kunde uthbringas än spe-
cification wijsar. 
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20. Sexman Swän Nilssons angifwande i Fiähle emoth Erich Persson i Moo om tijondens 
orätta updragande med skyhlarne lämbnades till dess att wittnen komma till nästa ting. 
 
21. Såsom Lars Pärssons hustru i Föllinge nödigt hade till spanmåhlens förwar det herberge 
där är, så och 1/2 tunna sallt, dy skulle ländzman ut uhr hebbret i en annan bodh förwara dhe 
dher insatte saaker, så och låta henne få uth saltet, hwilcket till folcket och huushållet nödigt 
är. 
 
22. Afsades dragoun Erich Modig från [fol. 1112r] 1/2 cronohemmanet Handog, effter han eij 
kunnat ställa karl, och det updrogz igen wachtkarlen Nils Nilsson, som af lieut. och ländzman 
god kiändes, dock skall hemmanet i wår synas från Modig, och hans ägendomb i medler tijd i 
säkerheet hållas. 
 
23. Oppbödh Håkan Pållsson i Backen dess hemman ibidem 3 gången, och om pijgorne Anna 
och Ingeborg Joensdotter hafwa att tahla något, så uthf[ö]ra wijd nästa ting. 
 
24. Tillsades ländzman till nästa ting att instämma dem som för 8 dagar sedan skulle fort-
skaffa cronbrefwen till Brunflod, effter dhe skohla i Tårwalla wara nedlagde, hwartill Erich 
Pållsson i Bringåsen mäst syntes wara wållande. 
 
25. Såsom under det owäsende som dragoun Johan Raam hafft med Hans Joensson i Korstad, 
Raam har gifwit Hans en öhrfijhl, och Hans honom der emot håårdragit och ett blodsår gifwit, 
dy dömdes de effter det 13 cap. Sårm. will. att böta, Raam 1 gånger 3 m:k och Hans 2 gånger 
3 m:k. [fol. 1112v]  
 
27.[!] Såsom tahlet gick att dragoun Johan Raam skall med enkian hustru Kierstin hafwa 
något tillhåld och sammanlag, efftersom dhe och en gång hoos Hans i Korstad legat tillhopa 
på ladulogen, der och flera lågo, dy warnades dhe för slickt, därpå ländz- och sexmän böhra 
acht gifwa. 
 
28. Företogz hållen huusesyn på cronohemmanet Österåsen för Joens änkia, hwilket Jon 
Gryta en lång tijd åbodt, 1696 dömd att betahla dhe 47 d:r 10 ½ silf:rm:tz brist som dherpå 
funnes, hwilket han eij effterkommit, ehwad vigilance därwijd är bruukadt, uthan har han i 
största fattigdom öfwergifwit hemmanet, hafwandes Erich Nilsson det nu anträdt förl. wåhr. 
Fehlachtigheeterne funnes nu till 63 d:r 21: 12 silf:rm:t, dhem Erich Nilsson effter handen i 
afräckning på sin åhrl. byggnad böhr reparera och bättra. 
 
29. Emedan dhen slått som Pär Olsson i Brewåg will afhända ländzman, han har legd af 
Erich Swänsson i Österåsen, dy kunde där [fol. 1113r] öfwer eij dömmas för än rätta ägaren 
Erich Swänsson effter det 15 cap. Jordb. L.L. kommer tillstädz. I medler tijd behåller ländz-
man höet, som det i handom hafwer. 
 
30. Förordnades goda män att jämbka och dehla åkrarne emellan Simon Nilsson och Erich 
Olsson i Skicke, att hwar och en niuta, i anledning af dess tunneland, i krafft af det 4 och 6 
cap. B.b. L.L. 
 
31. Kyrckioherden h:r Elias Oldberg hade instämdt sochneprophossen Nils Önesson för det 
han, som andra huusmän, han åth honom eij will skiära huusmälingen, hwilcket Nils 
Öne[sson] förmente sig eij heller wara plichtig till mehra än sochneskrifwaren, alldenstund 
han med honom är i lijka stånd, niuter löhn af sochnen, gifwer tijondepenningen, och får wid 
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executionsförrättningar, såwäll för h:r kyrckioherden som andra, hafwa omak och beswär. 
Och emedan om slijka prästernes upbörder redan 1699 in septemb. woro en resolution 
[relation] gången till h:r landzhöfdingen, dy skulle och detta dijt remiteras. 
 
32. Sochneskrifwaren Jonas Dahn med allmogen [fol. 1113v] i sochnen hade en disput med h:r 
kyrckioherden, williandes de förra att sochneskrifwaren skall sittia och boo i sochnestufwan, 
effter det är dheras huus. H:r kyrckioherden wägrar det samma, förmehnandes att som sochne-
stufwan står på prästegårdens grund, det allmogen icke må hafwa der att insättia någon emoth 
hans willia, hälst Jonas Dahn skall hafwa en illak hustru, som kyrckioherden en och annan 
förtreet och skada skall tillskynda, williandes dy blifwa henne quitt. Nu ehuruwäll i anseende 
till sielfwa stufwan, så kommer den sochnen till, hwilka den med sin bekostnadt upsatt, men 
grunden är åter cronones, och derföre en saak cronoägor angående, hwilcken till h:r landz-
höfdingens decision sorterar och hörer. 
 
33. Afsades att Pär i Siör uthaf dess a:o 1693 undfådde landztingzpeningar skulle till Erich 
Pärs arfwa i Korstad för deras faders omak 3 dagar [gifwa] 1 d:r 16 öre silf:rm:t. 
 
34. Förehades 
 1. Boskapslängden. 
 2. Tienstelösa eller lättingar woro här inga. 
 3. Eij heller giärningzmän. 
 4. Brenwijns brännerijet [fol. 1114r] wille ingen sig påtaga. 
 5. Med förmedlingar, gamla och nya, war lijka beskaffenheet för 1697 [felskrivning för 
1699] som förra åhren. 
 
35. Förehades  
 1700 åhrs contributionslängd. 
 2. Sochneskrifwarens löhn 6 öre silf:rm:t. 
 3. Profossens [lön] 8 öre kopp:rm:t. 
 4. Brofogden 1 kanna korn. 
 5. Medstuguman lijkaså.  
Dock detta alt effter hemmanen, officerare och präster undantagne. 
 6. Färieman 3 ½ kanna af hwart hemman. 
 7. Inga organister eller fördehlskarlar. 
 
36. Pro absentia wid upropet saakfältes dragon Jonas Graam till 1 d:r silf:rm:t. 
 
37. Efftersom h:r baron generalmajorn och landzhöfdingen uppå tingzrättens hållne ransak-
ningar d. 20 novemb. 1699 sampt d. 27 febr. nästl. för ländzman i Rödön med dess intresanter, 
angående det afradzland och betesmark dhe begiärat, emellan Trättkiärnen och Landwågz 
afradzland, har d. 14 junij och 12 augusti sidstl. resolverat, det besagde afradzland och tract 
skulle dem tilldehlas; altså är det [fol. 1114v] samma af ingenieuren wälbet:de Mathias Buhk 
[Bruhk] med några nämdemän från Rödön och Lijtz tingelager utj berörde interessenters 
såwäll som Kalstad och Huusåhs mäns uthskickades närwaro besichtigadt, som den der öfwer 
fattade chartan uthwijsar och med dess märken utsatt.  
 Nembl. å wästra sijdan emoth Kalstad och Lundsiö män, effter det aff Jöns Enarsson i 
Bye d. 27 febr. förl. ingifne bref, från stoora stenen eller hällan nordan Lunsiön, dher ifrån 
linea i N. mitt i Huusåhs råån eller Trättkiärnan, och annan Huusåhs råå kunde intet upp-
wijsas. På södre sijdan emoth Huusåhs man, effter 1666 åhrs afradzbreff, Kiählamyra kiälla 
och sammaledz i Trättkiärne bäcken, hwilken infaller i besagde kiärn, hwar emoth Huusåhs 
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eller Kalstad man intet hade att påminna, allenast om Kiählamyra kiälla blef en twist, 
efftersom på samma myra woro 2 st. kiällor. Rödöns-boerne påstodo att gåå från den östra 
mitt i myran, men Huusåhs man till den wästra, öfwerst i myran belägen, [fol. 1115r] in utj en 
kijhl eller struupa, upp under kiählen i skogzkantten. Bägge dess[e] förklarade ingenieuren 
med nämden att dhe hade licknelsse aff kiällor, men icke kunnat finna hwem den rättaste 
woro. 
 Och emedan Huusåhs och Kalstad boerne nu woro instämbde och tillstädes emoth Rö-
densboerne och intressenterne, dherföre till bewijs för sig moverade Huusåhsboerne att dhe 
slåtten på alla sijdor äga omkring den östra kiällan, alt upp till den wästra, då Kalstad man 
först tager emoth, hwilka och ärkiende besagde kiälla för en skillnad sins emellan, produce-
randes Huusåhs man till bewijs sochnestufw[u]mannen Daniell Nilsson, hwilken intygade, det 
han i sin unga dagar offta slagit der, och att rätta Kiählamyra kiälla woro den wästersta, upp 
under skogen i struupen, men den andra woro af folck grefwen för wattn skull, när dhe dher 
slåå. Tog afträde. 
 På Rödönsboernes wägnar hördes edel. Erich Olsson i Lundsiön med ryttaren Olof Ellg. 
Den förra intygade, det honom om [fol. 1115v] desse kiällor intet mehra witterligit woro än då 
synen där höltz, talades om en kiälla som skulle wara märcke, men hwarest den war belägen 
wiste han intet. Tog afträde. 
 Olof Elg inkallad, wittnade det han hörde sin fader med Erickz fader i Lunsiön sins e-
mellan tahla om denne kiälla, och sagdt att hon låg i Kiählamyran, men hwilkendera det war 
wiste han eij heller. Rödönsboerne insisterade att emedan kiällan ligger i Kiählamyran, måtte 
det wara den östra, ty den wästra ligger icke i myran, utan upp under en backe. Huusåhs man 
swarade att dijt in under backen och kiällan sträcker sig deras slått. 
 Och emedan Kalstad-mans slått, Stoorfloon wijd nampn, gåår nordwäst emoth stoor-
steenen eller hällan der mitt före, så förbehöllo de sig, nu som för, att med betande Rödens-
boerne eij måtte dem skada, hwilket dhe och försäkrade, begiärandes der hoos att emedan för 
dem något obequämt är att beta in emoth Trättkiärnen, alldenstund deras dehl blifwer något 
[fol. 1116r] smahl och som en kihl, det Huusåhs man, som sig der där uthom dheras råå sig 
några slåtter inkräcktat, wille taga samma kihl och gifwa dem igen frijheet att beeta in på 
deras marck, nedan der Lundsiöboerne warit, hwartill dhe icke wille låta sig beqwämma.  
 Rödensboerne påstodo då, effter förlijkningen på tinget d. 27 feb. sidstl. niuta den tract 
till muuhlbete som Lundsiöboerne hafft, hwilka inwijd och kring Stoorfloon nedan fää-
bowallen hafft frijheet att beta sin boskap, dock deras slåtter oskadde, hwilket Huusåhs man 
wedersade. 
 I anledning häraff togz detta ährende före till sluuth, finnandes rätten skiäligt, fölliande 
märken till detta Rödensboernes afradzland och betesmarck att uthsättia.  
 På wästra sijdan, från stora steenen eller hällan linea recta till Trättkiärnen, mitt utj till 
hållmen, på chartan är uthsatt, på norra och södra sijdan från samma punct till bäckemunnet, 
där han infaller i Trätt-kiärnen, så bäcken upföre linea recta öfwerst i Brattfloan eller -myran, 
till dhen wästre Kiählamyra-kiällan, hwilken finnes wara dhen rätta, dock så att Rödöns-
boernes [fol. 1116v] betzmarck eij sträcker sig längre än mitt för stoora steenen eller hellan i fult 
öster, alldenstund sedan emottager Kalstadboernes slått, Stoorfloen, hwilken de alldehles böra 
niuta frij och befredad, såwäll som dhe slåttstycken och struupar här innom äre belägne, så att 
wijd laga straff tillgiörandes och skadans ersättiande Rödönsboerne på samma slåtter eij må 
någon åwärkan med boskapen giöra. Samma förbehåll giörs och med Huusåhs mans slått, 
Brattmyran och dhe flere, undantagandes dhe myror som Huusåhs man hafwa sig inom denna 
linea in emoth Trättkiärnen inkräcktat, hwilka Rödönsboernes beetesmarck tillhöra.  
 Och emedan Lundsiöboerne hafwa hafft frijheet östan fäbo[da]rne, hwilka Rödensboerne 
nu tillkomma ibland att beeta, så warder effter föreeningen på sidsta ting det jembwäll 
Rödönsboerne effterlåtit, dock att dhe det sparsampt bruuka, icke tillfogandes Huusåhs man 
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dher under någon skada på deras slått eller elgzwohner, alt wijd laga straff. Blifwandes det 
och Rödensboerne [fol. 1117r] och Lundsiö män emellan en skillnad, från den stohre steenen 
ända linea i Trättkiärnens holmen, hwar emellan för bättre säkerheet skull dhe goda män må 
taga, wissa märken effter besagde strek att upprätta.  
 Slutel. förehöltz Rödensboerne att taga högre afradh än de redan anbudne 1 d:r silf:rm:t, 
men det kunde dhe intet giöra för än afradzlandet blifwer upbrukadt. 
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Förteckning över återgivna protokoll  
 
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i 
Lits tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisar till sidor i utgåvan. 
 
   sid.    sid. 
1691 20/3  11 1696 2/5 syneprot. 115 
 9/6 extraord. 14  17/11  119 
 19/11  17 1697  (inget vårting) 
1692 22/2  26  20/11  131 
 26/11  36 1698 1/4   146 
1693 2/3  45  6/5 extraord. 160 
 6/7 syneprot. 56  19/9  163 
 1/9 extraord. 58 1699 24/5  172 
 20/11  59  20/11  180 
1694 20/4  69 1700 17/2  190 
 4/9  76  25/7 rannsakning 194 
1695  (inget vårting)     13/9 extraord. 201 
 18/11  85  28/11  208 
1696 20/4  99  
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