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Förord 
 
Denna utgåva innehåller domboksprotokoll 1691–1700 från Sunne tingslag i Jämtland. 
Protokollen har med stor noggrannhet transkriberats och redigerats av Georg Hansson 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 Sunne: Alsen 1649–1679 (redigerade av Curt Malting), Hackås 
1649–1679 (redigerade av Malting), Hallen 1648–1700 (redigerade av Andreas Tegen), 
Hammerdal 1649–1700 (red. av Georg Hansson), Lit 1649–1690 (red. av Sonja Olausson 
Hestner och Monica Kämpe) , Lit 1691–1700 (red. av Sonja Olausson Hestner och Andreas 
Tegen), Offerdal 1649–1700 (red. av Malting), Oviken 1649–1690 (red. av 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, bland annat Sunne 1649–1690. 

 
Östersund den 19 mars 2021 
 
 

Sara Grut och Georg Hansson 
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 

Jämtlands läns fornskriftsällskap 
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Inledning 
 
Sunne tingslag var ett av Jämtlands största, med drygt 50 byar, omfattande två socknar: Frösö 
och Sunne, med sammanlagt 336 tunnland skattejord och 128 tunnland kronojord, totalt 464 
tunnland, enligt jordeboken 1696.  
 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. Ärekränkning, 
misshandel, stöld, lönskalägen och sabbatsbrott är andra mål som behandlas. Husesyner i 
samband med boställen för militären är vanliga. Några glimtar ur materialet. 
 Ett mål behandlar tidelag begånget av en 60-årig dövstum man. Några militära ryttare tar 
honom på bar gärning tillsammans med ett sto, och att han åker fast beror nog på att han inte 
hör dem komma. På rättegången erkänner han flera tidelag med kor och hästar. Han meddelar 
att ”medelst fruchtan at däraf skulle något läfwande blifwa, sin tingest uthdragit och låtit 
semen falla på jorden”. Eftersom han är dövstum tas hjälp av hans bröder, som kan kommu-
nicera med honom genom teckenspråk. Rätten är väldigt angelägen om att det ska bli så 
korrekt översatt som möjligt och beskriver hur han tecknar färger, landsdelar och annat. En 
smått komisk detalj är att Norge tecknas genom att hålla för näsan, för deras sura sill. Rätten 
är också angelägen om att veta exakt vilka individuella djur han har haft ihop det med, 
eftersom inte bara mannen, utan också djuren dödas. 
 Prosten Mårten Lundell förekommer framför allt i två utdragna rättstvister. Han klagar 
ständigt över sin dåliga hälsa och uteblir oftast från förhandlingarna på grund av ”opasslighet” 
och hänvisar till ”sin kropz lijdande, wärk och sweeda”, vilket dock ofta misstros av mot-
parten och rätten. Vid ett tillfälle kan motparten (fältskären) inte låta bli att spefullt kommen-
tera: ”I war intet så siuk i sommars, I war då frisk på lagmanstinget, efter då war något att 
winna, och hade då både öhl och bränwijn med Eder.” 
 Den ena av prostens stora tvister handlar om att han anser sig vara bedragen av fält-
skären, den tidens läkare, som han anklagar för att ha tagit för mycket betalt för sina behand-
lingar och för att han utan prostens vetskap tagit ut pengar från prostens konto hos en apote-
kare i Stockholm. Fältskären anklagas för ”det lijdande probsten i medler tijd har till sin kropp 
måst utståå, att han warit utan medicamenter i 2:ne månader.” Fältskären svarar syrligt att han 
i Stockholm såg en beställning från prosten till apotekaren Molitor, men ”den war mäst på en 
hoop krydder att destillera bränewijn utaf, och om dermed drögt, har eij så stort skadat”. 
 Den andra tvisten är ett misshandelsfall, där prosten anklagar en kapten Hammarsköld för 
att ha slagit honom i sitt sovrum efter en frukost i prästgården, en frukost som uppenbarligen 
var så alkoholstinn att kaptenen först skriver i ett brev att han inte mindes någonting. Men 
under rättegången minns han plötsligt allt och går till hårt motangrepp på prosten. 
 Under bägge dessa rättegångar kommer prosten med långa skriftliga inlagor fyllda med 
högtravande citat från bibeln, och drar bl a paralleller med Kains mord på Abel, och det går så 
långt att rätten avfärdar honom med att sådana utläggningar passar bättre i predikstolen än i 
rättegångssalen. Prosten hinner dö innan slutligt utslag kommer i något av fallen. 
 Den nyss nämnde fältskären är också ovän med postmästaren, som är närmaste granne till 
honom. De anklagar varandra för intrång, åverkan och ärekränkning, men inget går att bevisa. 
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Rätten avslutar med att förmana dem att uppföra sig som goda grannar, en uppmaning som 
också förekommer i åtskilliga andra fall. 
 Anklagelser för tobakssmuggling förekommer titt som tätt. Oftast har man infört tobak 
från Norge och inte betalat den tull som var lagstadgad, om det inte var för personligt bruk. 
De flesta anklagade bedyrar att det inte var så mycket och att det absolut inte var till för-
säljning, och ibland kommer de undan. 
 En nitisk tjänsteman stämmer några handelsmän från Gävle och Hudiksvall, som har 
försökt sälja tyger och annat utan att kunna visa upp den nödvändiga stämpeln som visar att 
skatterna är betalda. Handelsmännen försöker förklara att stämplarna har funnits, men följt 
med vid tidigare försäljningar, men rätten är obeveklig och konfiskerar nästan allt gods. 
 Länsmannen i Sunne, Alexander Pållack, verkar ha varit rätt själsvåldig och blir själv 
anklagad för att ha skaffat sig fördelar, tagit mutor, smugglat och uppträtt oförskämt mot 
andra. Efter en hop anklagelser blir han fängslad och avsatt och en ny länsman tillsätts. Men 
på ett senare extraordinärt ting, där ett antal anklagelser om felaktigt utnyttjande av fri skjuts, 
framförda av översten Hård emot Pålack utreds, blir han frikänd på nästan alla punkter, och 
uppenbarligen blir han åter insatt som länsman, eftersom hans namn dyker upp som länsman 
igen i följande ting. 
 En del utrymme upptas av allmogens bidrag till nybygge av prästgården vid Sunne kyrka, 
som leds av kyrkoherden Erik Staf. Bönderna uppmanas bidra med pengar, men är motvilliga. 
Innan bygget började gick bönderna med på ett bidrag på 4 daler kopparmynt per hushåll, 
men det blev mer än dubbelt så dyrt. Rätten dömer ändå till sist bönderna att betala.  
 En piga från Medelpad, i tjänst hos änkan efter häradshövding Teet, ”har hoos Swän 
Persson i Härke hafft en tijd sitt tillhåldh, och under besagd tijdh hållit ett offenteligit krögerij 
med öhl och bränewijns sälljande, sampt andra cramwahrors föryttrande, dher utaf ett stort 
owäsende skall sig hafwa tilldragit”. Pigan (krögerskan) skulle enligt order tas i arrest, men 
skrivaren Hambræus, hos vilken pigan bor temporärt, går i god för henne. Det visar sig senare 
att det är pigans husmor, änkan efter häradshövdingen, som har skickat pigan att sälja, men 
änkan skyller på Hambræus, och Hambræus på pigan, och det blir till sist pigan som döms. 
 De äldsta bevarade domboksprotokollen (1621–1648) för Sunne tingslag finns utgivna i 
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1–4 (Skrifter utgivna av Jämtlands läns forn-
skriftsällskap 3–5 och 12). Föreliggande utgåva omfattar 40 protokoll under perioden 1691–
1700. Vanligtvis hölls varje år vårting och höstting, och ibland även 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 flera år 
saknas protokoll i detta arkiv, och i stället har de renoverade protokollen i Svea hovrätts arkiv, 
i Riksarkivet (RA), använts som förlaga. Hovrättens renovationer har varit primärkälla även i 
andra fall, då häradsrättens version är mer svårläst. Källan anges vid varje protokoll. Av-
skrifterna 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 [ ]. 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 februari 2021 
Andreas Tegen 
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Domboksprotokoll 1691–1700 
 
Ting 9–12 februari 1691 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 17v–34, ÖLA. 
 
Anno 1691 d. 9, 10, 11 och 12 februarij höltz laga tingh medh allmogen af Sunne tingelagh, 
närwarande befallningzman Jacob Graan, och desse såto i nämbden. 
 Peder Simonson i Berge  Peder Biörson i Hara 
 Anders Pederson i Berge  Anders Erson i Månsåsen 
 Peder Olson i Åkerängh  Nills Jonson i Fillstadh 
 Oloff Erson i Årrwijken  Peder Andersson i Fahnbyen 
 Måns Jonson i Rijse  Swen Peerson i Härkie 
 Jöran Månson i Målingh  Gunnar Månson i Knyta 
 
1. Aflade Jöran Månson och Gunnar Månson sin nembdemans edh å book. 
 
2. Kongl. Maij:ts förr nembde placater och ordningar publicerades och oplästes. 
 
3. Effter herr gouverneurens resolution på regementzskrifwarens inlagde specifikation af 
den 29 december 1690 undersöchtes om osådde hemman 1690, och befans nembl. 
 Lijfcompagniet. Wällwijken i Sunne sochn. Anders Oloffsons änckia 3 ½ tunland osådt 
1690. 
 Capiten Mickell Plantinger. Hara i Sunne sochn. Jon Jonsons barn, 2 tunl:d osådt 1690, 
och heemfallit Kongl. Maij:t och chronan. 
 
4. Nills Jonson i Måhlsta kärade till Peder Oloffson i Tårp, för ett ängh, Römyran ben:d, be-
lägit uti Gilleråhs afradzlandh, som under hans åboende [fol. 18r] hemman i Måhlsta lyder, och 
dy söker dhet samma under gamle bohlstad igen? Swar, att han dhet samma för 14 eller 15 åhr 
sedan fått, emoth länte penningar 2½ r.d:r specie af då warande åbo, Göhl Olsson, att bruka 
till des han finge sina penningar igen, som den tijden war skogvuxit, deth han oprödiat, och 
bracht till god häfd, och twenne nya ladur där opsatt; begärandes skähl och betahlningh för 
där nederlagd arbete och giorde kåstnadh. Peder Olson i Åkerängh betyger Göhl wara för 15 
eller 16 åhr sedan sigh skyldigh 2½ r.d. sp:e och utbudit bemelte Römyra, den han icke 
behöfde, och dy wist honom till Peder Olson i Tårp, som besagde 2½ r.d. specie lefwererte, 
och fått myran till försächringh at bruka så lengie penningarne woro bårta, och där till medh, 
at deth war skogwuxit och höladan uthruttin, och icke wärdt dee penningar. Actor, at han 
huggit där brede widh ett spanland swediefall? Swaar, att han bredewidh myran huggit uth 
pass till 1/2 spanl:d, på dhet solan och tårckan skulle kunna komma till höö på myran, och at 
rågen frös bårt, och at han kan nu åhrligen bekomma tree lass hästehö och ett lass staar, och 
måst, för det wåthlänt är hafwa twenne ladur, desto bettre höet at kunna förwara. Actor, att 
han wäll änget oprödt och häfdat, men ingen afradh giordt, utan den utgiordt af hemmanetz 
åbo och der till medh wäl rätt för sitt arbete hafft af så många åhrs bruk och höö. 
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 Enhälligt votum. 
 Emedan som Nills Jonsons prætenderade ängesstycke, Römyran ben:d, under för detta 
Göhl Olsons [fol. 18v] hemmans i Måhlstad afradzland Gilleråsen befins lydt och legat, och 
Peder Oloffson i Tårp med wittne bewist, sig deth för 2½ r.d. in specie af Göhl Olson 
pantewijs för 15 el. 16 åhr sedan bekommit, och deth oprydiat och förbättradt, icke allenast 
med skogens uthuggande, utan och med twenne nya ladhurs opsättiande, och derföre begärer 
refusion och wedergällning, iempte sina uthlagde penningar, hwar till actor Nills Jonson sigh 
eij will förstå, efftersom han uti så många åhr där af så stoor nytta hafft, at därpå använd 
kostnad, förlengst är betallt, och ingen affradh derföre giordt, utan den åhrligen fölgdt 
hemmannet. Hwilcket alt rätten hafwer öfwerwägadt, och funnit skälligt, at Römyran skall 
effter Kongl. Maij:ts placater 1673 och 1677 om skattskyldigh jordz dehlningh, läggias till 
rätta bohlstadh igen, och borde wäll effter Kongl. Maij:ts nådigste förklaringh däröfwer a:o 
1685 skee emoth lössn. Men såsom deth är skedt sedan landet kommit under Sweriges 
devotion, och högstbem:te Kongl. Maij:ts placater äre publicerade, och der till medh pröfwes, 
Peder Olson under den tijden han bemelte ängh innehafft, icke allenast för nederlagdt arbete 
där på, utan och för derföre utgifne 2½ r.d:r specie wara där af betallt.  
 Altfördenskuldh finner rätten skälligt, at han meerbem:te Römyra måste uthan lössn och 
wedergällningh afstå, helst och emedan som han och derföre ingen afradh alla åhren betallt, 
utan besagde Göhles hemman. [fol. 19r]  
 
5. Erich Pederson i Geenwalla fodrade af Nills Jonson i Måhlstad 20 r.d:r heller 30 dahl. 
s.m:t som han till Göhl Olson på hemmansköpet gifwit och betallt, enär han den 1 maij 1685 
hemmanet köpte, uthi Oloff Jönsons i Degernäs, Mårten Jonsons i Måhlstadh och Erich 
Andersons i Måhlsta närwaru, som köpet såsom wittnen underskrifwit, och förledne åhr deth 
opdragit Nills Jonson, som een odallsman där till är, och sedan fått därpå tree r.d:rs wärde, uti 
een tunna malt och 2 st. små slijpsteenar. Swaar, att han emottog hemmanet 1690 om wåren, 
och intet köp giordt där om, utan till prob skulle deth bruka, hafwandes intet gifwit honom på 
handan bem:te 3 r.d:rs wärde, utan länt honom, efftersom han intet sielff kunde komma där-
medh till Nårie; warandes ovist huru mycket han gifwit Göhl på köpet, som dåch intygades 
wara skiedt, och han dem tagit af sine jordepenningar, och som han hördt skall köpebrefwet 
lyda, som skulle hemmannet effter träffat köp wara fulkombligen betallt med 90 dahl. s.m:t, 
hwilcket och så lyder, men actor föregifwer sigh eij meera till honom lefwereradt än 30 dahl. 
s.m:t. Nills Jonson berättar Göhl äga 1/3 i hemmannet, och alltså effter träffat köp opburit sin 
trediepart: prætenderandes Nills, at actor intet i sina fem åhr något bygdt, och bekom till 
swaar, att han i dee swåra åhren intet kunde komma där medh till rätta. Nills, att han ingal-
lunda kan gifwa 90 dahl. s.m:t för gården, och at han intet så mycket är wärdh, och för hans 
1/3 intet kunna gifwa in alles meera än 10 r.d:r och actor cederat [fol. 19v] af sina 20 r.d:r, 8 
r.d:r och begärer allenast 12 r.d:r, warandes hemmannet af tree tunlandh, och där Nills Jon-
sons tillbudh skulle aggreeras, kåstade gården allenast 30 r.d:r som fast ringa skattes wara. 
 Nämbdens eenhällelige betänckiande till föliande doom. Såsom Erich Pederson hafwer 
bewijst sigh hafwa köpslagat med Göhl Olson, om dhes faders gård i Måhlstad för 90 dahl. 
s.m:t som köpebrefwet af den 1 maij 1685 uthwijser, och intygat är at Göhl derpå opburit 30 
dal:r s.m:t, som han och egdt 1/3 uti sin faders gårdh, och sedermera begifwit sigh till Nårie, 
och Erich Pederson 1690 om wåren, medelst chronogården i Gehnwalla, lembnat dhet till 
Nills Jonson, i anseende till hans moders arfsrätt i bemelte Göhles hemman, som icke will 
gifwa honom sina uthlagde penningar igen, och Erich Pederson som i fem åhr deth bebodt, 
cederat och afstått för huusröta åtta r.d:r. Altså finner rätten skiähligt at Erich Pederson bör 
hafwa utan oppehåld af Nills Jonson, heller den som hemmannet innewarandhe åhr brukar, 12 
r.d:r à 6 m:k, som är 18 dal. s.m:t, förståendes at där på skall kårtas hwad bewijsligen kan der 
å lefwererat wara. 
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6. Måns Påhlson i Slandrom beswärade sigh öfwer Swän Jonson i Knytha, för deth han 
förledne höst hafwer olåfwandes huggit några tålffter sågetimber på hans skogh?  
 Responsio, att han hafwer därtill hafft låf af hans granne Jöns Hemmingson, opwijsandes 
ett contract om sågqwarnen emellan Jöns Hemmingson och Göhl Olson i Måhlstad af d. 9 
maij 1670, af innehåld at Jöns Hemmingson haar [fol. 20r] tagit Göhl i lagh med sigh att byggia 
och äga halfwa sågen i Slandrom, och hafwa fritt timberhugg i hans skatteskogh, lijka med 
honom, och däremoth skulle Göhl skaffa krontappen och sågbladet, men sedan dee uthnötte 
blifwa, wara lijka plichtige dem förskaffa. Sedan hafwer Göhl accorderat bårt sin halfpart till 
Måns Påhlson i Slandrom och Swän Jonson i Knyta, förståendes till hwardera 1/4, hwar till 
beiakas, men som i Slandrom är oskifftat skogh, och Måns intet Swän därtill låf gifwit, dhet 
han icke ens begärt, utan föregifwer sigh af Jöns låf därtill hafft. Jöns Hemmingson, att han 
gifwit Swän låf därtill, och icke annat mins, än bedit honom och begära låf af Måns, hwartill 
Swän nekar. Swäns mågh Gunnar förmenar huggna timber icke alt wara skedt på Slandroms 
skogen, utan dels på Nambns, där han rådandhe ähr, hwartill Måns Påhlson nekar, och före-
gifwer timberhugget wara skedt på Slandroms skogen. 
 Resolutio. Så wida twisten förnembligen beror där uti på hwars skogh timberhugget är 
skedt, antingen på Slandroms eller Nambns; dy pröfwas skälligt, at godhe män skola 
nästkommande sommar i parternes närwaru noga tillsee, huru mycket sågtimber af Swän eller 
Gunnar i Knyta på Slandroms skogen kan wara huggit, och å nästa tingh dhet opgifwa, då 
doom i saken föllia skall. 
 
7. Soldathen Lars Påhlson ifrån Stömno och Dehlsbo sochn i Hellssingellandh, kärade till 
Jöran Pederson i Höge uti Marby sochn, och dragon Anders Oloffson Modigh för några 
penningar, han på sidsta Kindersmäss [fol. 20v] marcknadh i förra weckan här på Frössön utur 
sin span mistat i caroliner och hwitt mynt – 104 dahl. kopparm:t, uti een pungh förwarade; 
hafwandes af Jöran Pederson affton tillförenne uti Månsåhs by fått uti caroliner för lärefft 72 
dahl. k:rm:t, och af Jon Mårtenson i Månsåhsen och så för lärefft 50 dahl. k:rm:t, bestående af 
tree sex-dahlers plåthar, och deth öfrige i silfwermyndt, och bemelte tree plåtar wore be-
hålldne, men silfwermyntet medh dee förre bortkombne som sagt är; betroendes Anders 
Modigh om sin spannyckell, at taga sig litet math, uti Jörans närwaru, och under den tijden 
gått ett ährende in i Kongzgården, och widh gående där ifrån mötat Anders litet ifrån sin 
släda, och bekommit sin spannyckel igen, och Jöran stått hardt widh slädan, effter som han sin 
släda där brede widh hade. Och enär han om afftonen kommit till nattherberge i Degernäs, 
oplest spann i meningh at läggia några caroliner som han sedan för lerefft fått, i samma pungh 
som dee förige lågo, då pungen war bårta med penningarne, men plåtarne woro qwar, som 
hans wärdinna Oloff Jönsons hustru och hans grannar i Delsbo sågo, och där jempte, att låset 
war heelt och obruttidt, hwilcket besågz och befans wara godt och obrutit.  
 Hwar emoth Anders Modigh inwände och swarade, att han om Kindersmäss marknadz-
dagh war hoos hans släda, och köpt af Hans Larson Biörkmans hustru på Wärcköön litet 
brännewijn, och begärt af actor litet brödh därtill, och han fått des spannyckell at taga sig 
brödh, och sålledes oplest spann, och skurit sigh een skijfwa brödh, och effter [fol. 21r] Jörans 
begäran gifwit honom och så een skijfwa, och där medh igenlest spann, och råkadt Lars 
Påhlson litet därifrå, och fått honom sin nyckell igen, och sedan som mörckt war, på platzen 
råkadtz och fölgdtz neder till Kongzgården medh Biörckmans hustru, och köpt för hwar sin 
half mark bränwijn, och det opdruckit, och actor kördt där medh sin wägh, och denne i sin 
druckenheet blifwit qwaar, och meera will han intet där af wetta: beropandes sigh på sin troo 
och redelligheet där han tient hafwer, så hoos capitenleut:n Anders Treffenberg, som några 
bönder, som gåfwo honom godt skåttzmåhl. 
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 Jöran Pederson, att han stodh widh sin släda, och sågh Lars Påhlson lämbna och förtroo 
sin spannyckell åth Anders Modigh at skära sigh litet brödh, och blef af Lars bedin att see där 
på, deth han giorde, och sågh honom snöra op slädan och taga span så mycket upp, at han 
kunde den oplesa och skaar åth sigh litet af een råghkaka, och begärt af honom ett litet stycke, 
där medh wille Anders gifwa honom kakan och knijfwen at skära brödh, och han uhrsächtat 
sigh deth icke willia göra, utan han må, om han wille, som om nyckellen är betrodd, en bijth 
sigh gifwa, dhet han giorde, och därmedh lade han kakan i spann och igenleste, och sedan 
satte den under taakhudan, och igensnörde; warandes icke een gångh på den sijdan, där 
Anders war och span ophade, hwilket Hans Larsons son Jonas om sina fiorton åhr sågh, och 
bewittna kan, som berättar sigh see, at Anders oplest spann och gaf Jöran ett litet stycke effter 
begäran af en rogkaka, emedan som han intet wille [fol. 21v] som tillbödz, skära åth sig sielff, 
och Anders lagt kakan i spann, och smält låset igen, och snördt lasset till. 
 Actor, att han intet hafft opp sin span emellan deth han war i Månsåsen och han om 
marknadzaffton kommit till Degernäs, utan neder i slädan under taakhudan, och litet grant 
lerefft hafft effterst i slädan, det han optagit, som feltwebel Daniel Grijp och Peder Swenson i 
Berge ska kunna betyga, hwilka berätta deth actor hade lerfft baak i sin släda, och den 
opsnördt, och dhet uthtagit; hafwandes actor inga flera skähl och lijknelser till sin käremåhl, 
än producerade äre, doch lågh ett litet stycke ost i smöörasken, som war bårta och han icke 
åtallar, så wida han hade låff taga sig math, hwartil Anders aldeles nekar. Jöran berättar sigh 
wara bedin af Lars, at see på Anders, deth han giorde så mycket giörligt war, och kunde skee i 
mörkret, men intet blef warsse dhet han mera uhr span togh än brödhkakan, och hade wäll 
handan neder i span enär kakan optogz och sedan enär hon dijthlades, och låset igensmältes, 
men som sagt är, intet kundhe märkia honom taga der uth någon penningepungh.  
 Actor på tillfrågan, at hans granne Jon Michellson i Prättingbergh sedt penningarne 
blifwa i Månsåsen uti span lagde, och om morgonen förr än han kiörde der ifrån, sielf oplest 
spann, och allenast med handen kändt dem wara qwar och i behåld. Oloff Jönson i Degernäs 
berättar sigh wara hemma och inne om affton enär Lars Påhlson till sig kommit och sin span 
oplest, och sökt effter sin penningepungh, och till den ändan lagt upp all [fol. 22r] där uti 
hafwande math, och lijkawäll icke den funnit och blef illa till modz, och af sine grannar och 
föllieslagare tillsporder, hwarest och enär han hafft upp spann, och han swarat sigh icke kunna 
minnas om han den ophafft, och intet nämbdt Jöran och Anders Modigh. Item, att han till 
äfwentyrs lembnat låset osmeldt och han nekadt, och dee altså sparckat på låset och låcket at 
försökia om deth skulle springa upp, som eij skedde, och förr än han opstodh, war Lars 
bårtrester och mehra hafwer han intet däri säija och berätta. 
 Actor will medh sin edh betyga, deth penningepungen lågh i spann, då Anders Modigh 
betroddes om nyckelen och at pungen war bårta, enär han om afftonen kommit till Degernäs, 
och at span der emellan intet ophades, utan nedsnördh i slädan orördh, som Modigh giordt. 
Anders Modigh, at han will och kan medh edh och lagzmän betyga, sigh intet tagit oststycke 
utur smöörasken, och hwarken sedt penningepungen heller den tagit heller oprifwit, fastän 
han drucken war. Jöran Pederson på tillfrågan sade, sig icke kunna gå lagh med Anders om 
hans oskyldigheet emedan som då war alt mörkt och i dagzsättningen och han stått på andra 
sijdan om slädan, och han under taakhudan hade op låcket på spann, och kunde allenast see 
rogkakan som hwijt war. Modigh, at han lade sin handh på slädhan, och kunnat så wäll 
pungen tagit som någon annan om så warit, efftersom han drucken war, hwartill Jöran nekar, 
och säger som förr, intet å den sijdan wara där span ophades, och war taakhudan emellan 
[fol. 22v] spann och honom, och Modigh medh inga wittnen kunde honom deth tillwijtha. 
 Auditeuren Peder Hiort påminte, om icke sakens deciderande effter Kongl. Maij:ts reso-
lution hörde under krijgzrätten. Saken heemskötz nembden uthförligen at votera uti, och en-
hälleligen beslötho som föllier. 
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3 Alldenstundh Lars Påhlson hafwer betrodt dragon Anders Olofson Modigh sin span-
nyckell, där hans förkombne penningepung warit, och han span ophafft, och tagit sigh med låf 
bränwinsbrödh, och nyckellen sedan till ägaren lefwereradt, och ingen sedan spann handterat 
eller uphafft, uthan warit i slädan nedersnördt aff Anders Modigh, och actor kommande om 
affton till nattherberge uti Degernäs, span optagit att läggia i sin pungh sedermera bekombne 
penningar för sitt lerefft, och då haar pungen warit bårta, som intygadt är. Och ehuruwäll 
Anders Modigh uthlåtit sigh icke penningepungen hwarcken sedt, tagit eller oprifwidt, och 
där till medh kunna skaffa sigh edgerdzmän. Men såsom han medh tyfwerije icke är beslagen 
och dömbder, och denna saak icke rörer högmåla; Altså till underdånigst föllie af Kongl. 
Maij:ts nådigste resolution a:o 1686 den 5 junij, remitteres denne saak under låfl. regementz-
rättens optagande och afdömmande. 
 
8. Rector magister Petrus Körninger, tillijka med sine collægis, inlade skriffteligh beswär e-
mot lensman [fol. 23r] Alexander Pålack, bestående förnembligen uti effterskrefne momentis.  
 Nembl. 
 1. Att han olijdellige ordh och omdömen om Frössö schola hafft, effter för detta lensmans 
Moses Andersons attest af den 4 huius här på Frössön gifwen, med hand och segel lydandes, 
att skohlan borde flyttias åhrligen ifrå deth ena tingelaget till deth andra, och ingalunda borde 
wara Frössöboerne till beswäär, och där een bonde allenast förr suttit, äre nu så många åboer, 
och behöfwa mycken wedhbrandh, och at scholan tagit och nött mera skogh än han, som 
Peder Simonson i Bergom, under bemelte attest med nambn och bomerkie betygadt, tillijka 
medh deth Moses angifwit. 
 2. Sedan, såsom förnembligast, hafwer lensman een tijdh bårtåth brukat en ladu och 
slåttemyra på scholæskogen, som för een tijdh sedan är oprödt och lagdt undher Ståckeman, 
som grannar och någrannar tillijka medh bonden Anders Anderson i Fåker, som skohlhem-
mannet åbodt, kunna betyga, hwilken lensman effter egen bekännelse utan laga fångh possi-
derer, och dy söker igen få bemelte slått och myra till sin skogh igen, iempte refusion för den 
skada scholan däraf tagit som usus fructus [nyttjanderätt?], wederparten kan tillbracht hafwa. 
 3. At lensman den 29 januarij sidstleden, medh tree st. hästar kördt till scholan och sedan 
tager des endaste skogzwägh neder till rectoris hölada, och så widare neder om ängiet i deras 
skogh, och sedermera giordt sin wägh ifrå Kyrckbyen öfwer deras ängh som förr intet warit, 
och medelst dhet förordsakade [fol. 23v] tillijka medh några andra gå dijth uthföre, och fråga 
hwem honom gifwit låf där taga sin wedbrandh, och swarat, deth wara obytt skogh, och 
sedan, at han där på skogen hade slått, och enär han därom underrättades swarat sigh willia 
först bryta uth, at syn een gångh måtte på skogen hållas, och begärer blifwa derföre till tingz 
stembd.  
 Hwar emoth lensman inwände:  
 [1.] Wräkandes först Moses Anderssons attest om fäldte tahl om scholan, som wore han 
intet troendhes, utan förr beslagen med falsk attest emellan ryttmestaren Willenssens och 
leutnanten Gabriel Falck, på een hållen regementzrätt pass för twå åhr sedan här på öhn, och 
altså af herr öffwerst Carl Hård uthwijst, såsom den som twå tungor i mundh hafwer. 
 2. Om myran swarar han sigh eij mehr kundskap hafwa än honom blifwit berättadt, som 
skulle hans antecessores och förmän den under lensmansgården Håf innehafft och häfdat, och 
han altså den tagit i possession, och för några åhr hafwer collega Matthias Filmerus samma 
myra brukadt, och skall som rector berättar effter Anders Andersons tahl och utsagu berörde 
myra warit kallat Träthängie. Anders Anderson, at Nills Månson i Ståcke in sin tijdh oprödt 
dhetsamma, och sedan inhängnat, som eij kunde tålas efftersom dhet war i oskiptan skogh, 
och gräntzser intill Glasätter, som ingen afdeelt skogh med Ståcke hafwer, utan allt en löth 
och muhlbete klöf om klöf och altså hades deth på tinget, och blef så uthdömbt till löth; 
lämbnandes Nills Månson sedan halfwa [fol. 24r] ängiet till då warande lensman Hans Jonson 
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Swaanbergh, som det sedan heelt och hållit sigh tillängnat, hwarå fuller klandrades, men blef 
eij mera af, och förr hade hwar och een rydningzlandh och skogh till wedbrandh för sina ägor, 
som kallas förlandh; warandes Diupbäcken rätta skildnadh emellan Bergoms man, Wagle, 
Håf, Ståcke och Glasätter, men nårr om samma bäck förbehållit bem:te byar till timberskogh 
och wedhugg, såsom allas allmänningh, å hwilken ingen hafwer låf at rydia. Qwarnbäcken 
warit rå och skilnadh emellan Bergom, Wästerhuus, Glasätter och Ståcke; rådandes Bergom å 
östre sijdan tillijka medh Ståcke och Glasätter till qwarnan, och Wästerhuus å wästre sidan, 
och Håff tillijka med Waghle till Klingermyran för sina ägor. 
 Collega Filmerus bekänner sigh 1679 då han först kom till scholan, begärt låf af Glasätter 
at slå något, och fått des tillstånd, at slå något på en gammal myra som lågh under fäfoth, som 
dåch warit med rijshag bewaradt, och sedan blifwit underrättadt, at lensman den innehafft, 
och dy begärt och fått därtill låf af då warande lensman Petter Öman och sigh där medh intet 
mehra befattadt. Lensman, at herr Bengt Sylvin slagit där ett åhr, och hustru Barbru i Ståcke 
utan låf den brukat, ehuruvell Matthias därtill sedan han blef lensman låf begärt och intet fått. 
1686 blef han lensman, och 1689 och 1690 allenast den slagit. Mathias påminner sigh icke af 
lensman därtill låf begärt, men weeth at h. Bengt dhen ett åhr slagit, på hwad condition och 
med hwars låf, weeth han intet. Lensman kan dels sigh erindra, det Bengt begärdt aff sigh låf, 
och fått till swaar, sig eij wetta [fol. 24v] huru där medh må wara, och efftersom hon ohängnadt 
ligger, kan lijka mycket wara, hwem den det åhret häfdar och slåår. 
 3. Att han kört allmän wägen först, och sedan skohlans wedwägh, och enär dhet miss-
untes honom, tagit sin wägh öfwer deras ängh, som ginast kunde wara; kunnandes intet 
tänkia, det skulle wara någon förnär, och intet förstår sig huggit wedh på skolans enskyldte 
ägor, utan på allas allmänningh. Honom påmintes det hafwa giort strax nedan för scholans 
ängh, och hwar är lijkawäll rådande för sina ägor, till des bylagetz allmänningh widtager, men 
han blef i sin förre meningh, att han ingen oskähl någon tillfogat, och därtill medh till 
öfwerflödh, hafft låf af Måns i Ståcke och Glasätt? 
 Resp. att scholan intet låf dertill gifwit och kan intet skee utan allas tillståndh, och till at 
afböja alt missförståndh, utlåter rector sigh inte willia stort yfwa hans härtill giorde wedhugg, 
om han will rätta sigh, och häreffter därmedh innehålla och afstå. Swaar, att han weeth sigh 
intet orätt giordt, och begärer gode män till syhn där på. Rector protesterade emot hans nya 
wägh genom skohlans ägor, och sålledes trängher sigh fram intill des wedhugg. Lensman, at 
han omöjl. kan den wägen afläggia och nyan opköra, som han och intet wedhugg annorstedz 
hafwer, efftersom scholbetient uthuggit allt det Håff tillhörer, och begärte, at intet må 
deröfwer dömmas förr än agerat blifwer om rectoris, herr Nills Saleni och Filmeri swediefall 
på Håfs skogh. [fol. 25r]  
 
9. Länsman Alexander Pållach angaf herr rectorem mag. Petrum Körninger, herr collegam 
Nicolaum Salenium och Matthiam Filmerum, hafwa på Håfs skogen icke allenast förledne åhr 
rydiat, såsom rector till ett spanlandh och herr Nills till några kannor och Filmerus ochså 
något hwart åhr. Rector, att han eij kan troo sin rydningh wara på Håfs skogen, utan på 
Ståckes nedanför des ängh, och som hans antecessores där rydt, täncht sigh hafwa samma 
macht och rätt, och så mycket meera som hans antecessor mag. Elias Mouritz intet rödt, och 
transporterat det till sigh, och efftersom nu laghgrandt är at bränna swedh, täncker han intet 
den itända. 
 Herr Nills, at Mattias huggit swedlandh, och han tillijka medh collega Jacobo Hålst intet, 
och dy afftalat, at dee och skulle litet till wedbrandh rödia, dhet dee tillijka giort wid bäcken 
till 9 el. 10 kanlandh förmenandes dhet intet wara på Håfs ägor. Mattias, at han några lappar 
huggit nedanför Ståckelägdan, och kan lensman bewijsa den tracten Håf tillhöra, finner han 
sig plichtig därtill swara. Samptlige, att där den tracten och den som lensman med wedhugg 
sigh tillängnadt hörer till Håff, så hade Ståcke intet uthrymme. Actor, at gamble män Reggert 
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Hemmingson i Långåker, Peder Göhlson i Wagle och Peer Simonson i Berge berättadt, dhet 
scholæ betientes rödningh är på Håfs skogh och mark, hwilka förhördes, och alla tree neka sig 
det sagdt, och huru skulle dee säija dhet dee aldrigh sedt, och på långan tijdh där i neijgden 
icke warit. Lensman begärer laga syhn och föregifwer Håfs breef och skriffter icke wara 
[fol. 25v] widh handen, utan enär Kongl. Maij:t och chronan för några åhr sedan köpt af herr 
landzhöfdingen herr Åke Ulffsparre halfwa Håfshemmannet, lefwereradt till landzcontoiret 
des handlingar, hwarutaf twifwels utan oplyssningh lärer finna. Länsman påmintes å nyo att 
see sigh wäl före, och icke bringa sig i onödigh action, och at scholebetiente intet rödiat och 
swediefall huggit öster om skiffteshagan emellan Ståcke och Kyrckbyen, utan där innanföre 
nedan des lägda, och om han confererat med befallningzman där om? Resp. at dhet är skedt 
östanför Kyrckbydz ängieshaga, och intet kommit till råda, at rådföra sigh medh befallningz-
man där om. Anhållandes om synegångh i befallningzmans närwaru, och förr kan han intet 
något cedera ifrå chronogården Håff. Rector på scholans wengnar protesterade på alt hinder 
och skada, som lensman enständigt söker dem tillskynda medh synegångh. 
 Enhälligt votum till fölliande doom. Ehuruwell lensman Alexander Pållach icke är full-
myndigh, utan conference med chronones befallningzman att agera om lensmans och chrono-
hemmannetz ägor i Håf, och han lijkawäll enständigt påstår, deth herrar scholæbetienternes 
swediefall förledne sommar som tillförenne, skall wara på Håfs enskylte skogh, och wille 
dhet bewijsa med synegångh nästkommande sommar uti befallningzmans närwaru, så hafwer 
rätten icke desto mindre af wissa omständigheter bewilliat tolffmanna syn emellan Håfs och 
Ståcke byar nästkommande sommar i laga tijdh, rådandes [fol. 26r] halfwa nämbd hwardera. 
Imedlertijdh beroor anhängige action om ett twistigt ängie som warit kallat Träthängie, och 
wedhugg där brede widh, som lensman sigh will tillängna, och allareda tillgripit, dåch 
förbiudes lensman alt wedhugg å den tracten till des laga uthslagh blifwer i saken, wid laga 
botum. Till hwilcken tijdh opskiutes och deth skimpfellige tahl, som lensman skall om 
scholan tallt, då Moses Anderson skall wara tillstädes, at besanna sin gifne attest däröfwer, 
som han bäst gitter. 
 
10. Capitenleutenanten welb. Anders Treffenberg anklagade drängen Lars Nillson, för dhet 
han sidstledne Michaelis dagh emellan Frössö kyrckia och länsmansgården Håff gifwit lego-
penningh till åhrstienst en carolin; frågandes honom först, om han skulle blifwa qwaar hoos 
sin huusbonde probsten i Sunne h:r Mårten Lundell, och han därtill nekat, och sade sig icke 
willia taga legopenningen, utan kan komma lijkawäll om så blifwer, och sedan at han täncker 
giffta sigh med en pijga som och tienar i prästegården, och icke där skulle blifwa qwaar, och 
actor altså sagdt, om så är, så will iag eder bäggie hafwa till hösten och kan skee göra åth eder 
bröllop, och därmed togh han legopenningen, som feltwebell Daniel Grijp och föraren Carl 
Grijp åhörde och kunna betyga. Swaar, at han bödh sig legopenningen, och han swaradt sigh 
den icke kunna taga, efftersom han intet kunnat fråga sin huusbonde därom till, uti des 
siuklige tillstånd och där till medh, om han blifwer qwaar, så skulle han få sända legopen-
ningen tilbaka, det han giordt [fol. 26v] på tijonde dagen dereffter, och blifwit i sin förra tienst 
tillijka medh fästmöön Ingeborgh. Actor, at Lars skulle då låta läija sigh till dragon af Mattz 
Wässmanlänning och sade sigh om så skulle blifwa, lijkawäll willia tiena capitenleutenanten, 
hwartill han nekar. 
 Feltwäbel Daniel Grijp förmantes at bekänna deth han med edh kan bestå, och berättade, 
at Lars wid tillfrågan sade sigh intet skulle bifwa qwaar hoos probsten, och at han tencht blij 
dragon, och fått till swaar, at han kan lijkawäll tiena sigh. Sedan, at han torde giffta sigh, men 
icke för hösten, och at pijgan intet heller blijr qwar och enär capitenleutenanten sade, komma 
båda till migh och om I tiänar wäll, kan iag göra bröllop åth eder, och där medh togh han 
legopenningen, och strächte sin handh där på, och meera talltes intet därom, och därmedh 
skilldes dee åth. Lars nekar sigh så tallat hafwa och eij kan giort, emädan som han eij wiste, 
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om han skulle blifwa i sin förra tienst, och kunde städia sigh någon wärt, utom hans willia och 
wettskap.  
 Föraren Carl Grijp hade samma ordh och formalier som feltwäbelen, förutan deth han 
intet kunde wäl minnas om dee handslogos, men Lars håller sigh med neij, och at han tagit 
legopenningen med willkor. Carl, at munsterskrif:n Rijsingh war tillstädes, och samma tahl 
hördt. Lars Nillson exciperade emoth Rijsingh: föregifwandes at han gick dem allenast förbij, 
och icke en gång stadnat och dy lärer han af sig sielff intet kunna betyga. Rijsingh, at han 
hörde deras samtahl och kan edeligen deth betyga. Dy aflade han sin wittnes edh och 
bekände, nembl. [fol. 27r] Johan Rijsingh, at han hörde capitenleutenanten om Michelsmäss-
dagen, fråga Larss, om han skulle blij längre hoos probsten, och han swarade neij, då capiten-
leutenanten frågade honom, om han will tiena sigh, och han sade tencht blij dragon och sedan 
giffta sigh. Därpå frågades hwem han skulle få, swarade een pijga i prästegården, då 
capitenleut:n sade, I kunna komma både, och om i tiena wäll, töhr iagh göra bröllop åth eder, 
och der med bödz honom legopenningen een carolin, den han togh: hörandes intet, at deth 
med något förordh och willkor skedde. Hwilcket för swaranden oplästes, och tillfrågades om 
han äskar edh af feltwäbellen och föraren, hwartill han nekade, säijandes wara nogh med deth 
som giordt är. Herr probsten Lundell genom h. Peer Skogh, at han intet kan minnas om Lars 
tagit legopenningen näst före eller näst effter Michaelis, efftersom han hela den tijden illa 
siuker war. 
 Ändåch Lars Nillson effter intygandet, hafwer Michaelis dagh sidstleden af capitenleut. 
welborne Anders Treffenberg tagit legopenningh, af föregifwande at han intet längre hoos 
probsten i Sunne tiena skulle, och dy effter 4 § i Kongl. Maij:ts legohionsordningh a:o 1686 
skulle blifwa hoos den han först tagit legopenningen aff. Men såsom herr capitenleutenanten 
af hans blåtta angifwande utan förfrågan och erkundigande af hans huusbonde deth giordt, 
som sträfwar emoth slutet af besagde 4:de artickell, som lyder, at han skall wara förwissader 
om tienstehionet ifrå sin förre huusbonde är ledigt. Altfördenskull finner rätten skäligt, att så 
wida Lars Nillson intet, effter 6 § i högstbe:te ordningh, i laglig tijdh opsagt sin tienst, och 
alltså i krafft där af, iempte deth han icke lagligen städt är af herr [fol. 27v] capitenleut:n, döm-
mer at Lars Nillson bör tiena till nästkommande Michaelis innewarande åhr 1691 hoos sin nu 
warande huusbonde h. probsten i Sunne, h:r Mårten Lundell, och aldenstund Lars så obe-
tänckt warit, och tagit städiepenningen af h. capitenleutnanten pröfwas skälligt, at han där 
medh förloradt så stoor löön som han honom tillsagdt hafwer, eller tiena der näst kommande 
åhr. 
 
11. Dragon Anders Wässman på chronehemmanetz wengnar i Backen på Norderöön, kärade 
till Swediemännen i Sunne sochn, för deth deras boskap förledne sommar uthbett Molägdan i 
Swedie, som af ållder hördt till Back-hemmannet, där han 1689 bärgat fyra lass höö, och i 
sommarse intet kunnat bära lijan neder, efftersom deras boskap deth afbett och förtrampat? 
Swaar aff Johan Bråddeson, Olof Anderson och Oloff Olson, som å den sijdan hafwa sin 
muhlbeth, och där hängnad kringhom lägdan wore (som intet är) så skedde ingen skada och 
dhes medelst kunna boskapen eller någon af dhem snart komma där in, men aldrigh med 
willia skedt. Dee hafwa och något i bemelte lägda, men för ohängnad skuldh intet gangn där 
af hafwa, och dy dhen så gått som måst lembna och afstå. Actor, at han förledne wåår 
oprättadt med fyra persohner rijshaset[?]. Swaar, at dhet skiedde något, men icke å den sijdan 
näst till byhn, där mäst åtränger. Item, at wägen löper der igenom winter och sommar, och kan 
af dee resande oprifwas, emedan som wägen kringhom Böhle, är merndels förlagd.  
 Actor, at honom eij må [fol. 28r] förnekas hafwa där sitt muhlbete, effter Backe äger 1/5. 
Resp. at Backe äger icke 1/5 i By, utan 1/5 af Båhls och Anders Olsons å södra sijdan, och 
som härmas, warit twå bröder och en syster som kommit till Backe, och at bemelte twå gårdar 
hafwa serskildt muhlbeth och lötegång, hwar af föllier, at Backe intet kan prætendera muhl-
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bete af desse på nårre sijdan boende. Sedan talltes om timberskogh för Backe. Resp. at tim-
berskogen är odeelt, och at Backe kan icke prætendera meera än effter 1/5 af södra gårdarna 
och icke till huffwudhemmannetz bebygnadh på Norderöön uti een annan sochn, utan kunna 
nöija sigh at där taga timber till nödige huus at conservera sin 1/5 som sagt är i Swedie. 
Anders Oloffson berättar sigh hördt af sina förfäder at hans och Båhls hemman warit ett, och 
där till arffallne warit twå bröder och een syster, och systerparten kommit till Backe, och 
ingalunda kan tillåta Backe fritt timberhugg, utan proportionaliter, och därhoos kunna 
effterlåta Backe hugga timber till een stugu eller så. Om Molägdan itererades at Oloff 
Andersons huus-man Erich Olson tilbudit sigh willia slå lägdan på hälfften, och intet fått låf 
dher till, hwar till actor nekar, och kan eij undfalla at Hägle boskapen i slåtten brede wid 
warit, och fremmande hästar betyges warit i Molägdan, williandes ingalunda förstå sig till 
någon wedergällningh, uthan protestera på actoris ohängnadt. 
 Alldenstundh en dehl af Molägdan uti Swedieskogen i Sunne, Backhemmannet å Norder-
öön tilhörigh, fins [fol. 28v] icke wara rätteligen hängnadt, och Swediebona icke öfwerbewijst 
des williande den uthbeta låtit, eij heller är angifne skada däraf synt och mätt worden. Altså 
kan rätten, i anledningh och krafft af 9 cap. Byggningabalcken L.L. intet finna Swedieboena, 
medelst actoris ogildan gerdzlegård, wara skyldige någon refusion derföre gifwa. Hwad præ-
tenderade mulbete widkommer, så är intygadt och wederkänt, at Backhemmannetz rätt i deth 
måhlet är allenast 1/5 som är en systerpart där utaf å södra sijdan af Båhls och Anders Olsons 
hemman, som boo såsom särskilt. Hwarföre kan ingen betaga Backe effter den proportion och 
andehl i muhlbetet, det wari delt emellan grannarne heller intet, men intet tilåts Backen all sin 
boskap hela sommaren där fritt muhlbete hafwa. Sidst timberhugget betreffande, så kommer 
dhet i lijka consideration, i synnerheet till husens bebyggnad i Molägdan, men icke förståtz 
till Backegårdens bebyggnadh som är belägen i en annan sochn och tinglagh, dåch är bewilliat 
och effterlåtit hugga i Swedie ett stugutimber och annat des tilbehöör åth Backegården. 
 
12. Peder Bråddson i Imnäs låtit stembna Lars Nillson för een sönderslagen båth, och sedan 
förlichts sållunda, at där han kan skaffa honom båten färdigh igen, så blifwer deth där medh, 
hwarom icke, skall Lars gifwa för båten sex dahl. k:rm:t, hwilcket parterne inför rätten ehr-
kände. 
 
13. Nills Jonson angaff, dhet ett ängh i Gilleråhs [fol. 29r] afradzlandh som kallas Bränna, 
under Göhls hemman i Måhlstadh af ålder lydt och lyda böör, och för een tijdh sedan pantsatt 
till Peder Anderssons hemman i Degernäs, dhet Peder Erson, som des effterlåtne hustru Elin 
Jönsdotter som till Degernäs arfboren är, till hustru hafwer, begärandes dhet under förre 
bohlstadh Måhlstad? Resp. att deth är i sidsta feijgde af Göhl Oloffson pantsatt till Peder 
Anderson för 5 r.d:r och kan åhrligen der fåes 4 lass hästehöö, hafwandes ingen skrifft der på, 
utan på arfskiptet är så betygadt, dhet Oloff Jönson i Degernäs berättar sandt wara, tillijka 
medh Peder Olson i Åkerängh. Actor, att han intet deth åbodt eller rydiat? Swar, at allenast 
något kringh om laduwallen, hwartill beiakades, och därtillmedh, at mehra än fyra lass åhr-
ligen där bärgas, och at ladun är snart förfallen, och alla förfluttne åhren ingen afradh derföre 
giort, utan den stått qwaar wid hemmannet. 
 Enhälligt votum till dombs. 
 Såssom ett ängiestycke i Gilleråhs afradzlandh som kallas Brännan, under sidstledne 
feijgde är aff Göhl Olson i Måhlstadh undan dess hemman pantsatt till Peder Ersons nu 
åboende hemman i Degernäs för 5 r.d:r à 6 m:k s.m:t, och Nills Jonson som åboer Göhles 
hemman prætenderer dhet under förre bohlstad igen utan lössn, helst och emedan som hafde 
nytta där af giort fyllest för där på utgifne 5 r.d och der till medh under samma tijdh dels 
förnött des lada, och så godt som intet åbo der på giort, hwar till kommer at samma förpant-
ningh är giordh [fol. 29v] sedan som Kongl. Maij:ts placat de anno 1673 sådant abalienerande 
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strängeligen förbudit, är publicerat, och altså icke kan förståhz under högstbem:te Kongl. 
Maij:ts nådigste förklaringh 1685 om afstympade ägor.  
 Hwarföre pröfwar rätten skälligt, at bemelte dehl aff Bränna ängh i beggie ofwannembde 
anseende lägges till förre bohlstadh och Göhl Olsons i Måhlstad utan lössn. 
 
14. Effterskrefne anklagades effter häradzskrifwarens Lars Sundbergs attest och opsatz för 
orensat och ogistat tijonde spanmåhl 1690. 
 Peder Simonson i Berge tilltalltes för ogistat tijonde förledne åhr 1690, som kyrckio-
wärden Swän Peerson i Härkie betygade sant wara? Resp. at han emottogz och at han war så 
wällpyntadt och rensadt som förige åhren. 
 Jöns Hemmingson och Måns Påhlson i Slandrom sammaledes, som sigh uhrsächta, men 
Swän Peerson berättar den icke fulkombl. wara gistadt, och altså komma kyrckiowärdarne till 
kårta för tertialen som strax icke försällies utan blifwer liggande och hooptårckas. 
 Anders Olson i Swedie sammalledes, som ursächtar sigh och: säijandes dhet allenast war 
hagrutt, men häradzskrif:ns Lars Sundbergz attest wijsar det warit ogistadt. 
 Nills Halfwardson i Stackrijs dito, men kyrkwärden Peder Olson och länsman Pålach 
berätta, at kornet war wäll gistadt och rensadt, men uti een säck warit [fol. 30r] maldh och icke 
wähl uthskakat, och så litet blandat som uthsållades strax och lijkawäll fult måhl, dy kännes 
han frij, och förmanas een annan gångh sigh bättre achta. 
 Oloff Anderson i Årwijken hafft illa tint och gistat korn. Test. Peder Olson? Resp. at han 
intet warit hemma, utan litat på sin hustru.  
 Oloff Nilson i Wästerhuus kan eij neka till illa pyntat tijonde, och at den togz nyss uhr 
badstugun och war warm. 
 Saken discurerades med nembden, och blef så considererat som annan tredsko denne 
gången, efftersom dee tijonden sielff skall lösa, etz. Ehuruwell rätten hade fogh, at beläggia 
dem som orensat och ogistat tionde i kyrckherberget ingiordt, såsom för annat flärdh, och 
emoth Kongl. Maij:ts förbudh giordt, hwardera medh 40 mark, så är lijkawel effterskrefnes 
förseende därutinnan denne gången på Kongl. Maij:ts nådigste behagh considererat såsom 
annan tredsko, och dy plichtar hwardera med sine 3 m:k, nembl. Peder Simonson i Bergom, 
Jöns Hemmingson och Måns Påhlson i Slandrom, Anders Olofson i Swedie, Oloff Anderson i 
Årwijken och Oloff Nillson i Wästerhuus. 
 
15. Dato öfwersågz fölliande hålldne husesyner och resolverades som föllier, nembl.  
 Fillstadh.  Nills Jonson 6 tunl. skatte. Swentienaren Oloff Johanson Swaan. 
 1. Hwardagzstugun färdigh med alt innanredhhe. Framcammaren i samma knythning 
färdigh. Dito. [fol. 30v]  
 2. Gäststugun färdigh enär nårra syllan och wästre knuten bewaras medh och för 
      – :  8:  – 
 3. Wisterhuus wäst på gården, färdigt. 
 4. Sädes- och miöhlbod öst på gården, dito. 
 5. Redskapshuus dito.  Heembl. huus dito. 
 6. Badstuguns nederste hwarff måste bewaras medh godh mullbänck och näfwertaak och 
wedh     1: 10: 16 
 7. Stallen är färdigh giordh. 
 8. Fähuset nytt, gålfwet förbettras och taket med näfwer optäckes till 3/4   1: 10: 16 
 9. Swijnhuset dugel. 
 10. Foderbodh wid fähuset är dugel. förutan taket  – : 16:  – 
 11. Kornladun dugel. 
 12. Åkeren i godt och fult bruuk. 
 13. Humblegården wäl häfdat. 
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 14. Gerdzlegårdarne förswarlige. 
 Ladan i ålägdan repareras till taket.   – :   8: – 
 Ladan i Moböhle odugl. och opbygges medh  – : 21: 16 
 En dito i Sluthsweden dito, opbygges        – : 21: 16 
 Bör byggias eller betallas      5:  – : 16 
 
16. Geenwalla. Joen Mattzsons 4 tunl:d chrone, tildeelt dragon Peer Person Wästby, beboos 
af Erich Pederson. 
 1. Hwardagzstugun, hwars syllor äre merndels förderfwade, och betyges wara så hög, at 
dee kunna med mullbänckar och näfwer bewaras, och taket med näfwer. Item gålfwet repare-
ras för och med     2: 21:  8 
 2. En liten stugu öst på gården, är reparerat, så at dragon där i boor, och kan eij längie 
wara, och måste een gäststufwa å nyo opsättias och göras färdigh, som pröfwas kunna in alles 
kåsta   16:  – :  –  
  [Transport]  18: 21:  8 
[fol. 31r]  
 3. Wisterhuus i låfftetz öfwerbodar, och sädes- och miöhlbodh i underbodan. Syllorne 
nedsunckne som böre med warpa bewaras, och tacket optäckies medh näfwer för  2:  – :  – 
 4. En ny badstugu tillijka medh Jon Olson på guldhsmedzhemmannet ib:m, opsatt och 
färdig giordh, som denne gången kan passera. 
 5. Redskapshuus och hembl. huus opsättes ånyo för    2: 16:  – 
 6. Stallen repareras med näfwertaak och tree knutar fodras och syllan bewaras med 
näfwer     1: 16:  – 
 7. Foderbodztaket och döran görs ferdigt med  – : 16:  – 
 8. Fähusetz södra långsylla nedersuncken och barktaak som bör repareras och med näf:r 
täckias     1: 16:  – 
 9. Ett swijnhuus bygges medh    1:  – :  – 
 10. Kornladutaket täckias medh näfwer    1:  – :  – 
 11. Åtta åkermällingar i lin och lägde opbrukas à 12 öre   3:  – :  – 
 Humblegården förlagd i ofredztijden, och måste effter handan optagas till bruuk. 
 Gerdzlegårdarne måste med all flijth repareras. 
 Een hölada i Brattåsen bygges å nyo    1:  – :  – 
 Fem dito i ängiet     5:  – :  – 
 Ängiarne skogwuxne och måste rödias.     ________ 
 Bör forderl. byggias eller ersättias med  37: 21:  8 
 
17. Geenwalla.  Johan Mattzsons 5 tunl:d, [lucka] tilldelt dragon Arfwed Höök, och nu åboor 
Jon Olson hemmannet. 
 1. Hwardagzstuguns södra långsylla insättes ånyo, taket förbättres med näfwer och ny 
taakwedh, och gålfwet ihopfogas för    1: 16:  – 
 2. Gäststugan ny och färdigh medh innanredhet.  [fol. 31v]  
 3. Framkammaren odugelig och bör een å nyo opsättias medh och för   8:  – :  – 
 4. Wisterhuus öster på gårdhen färdigt, enär taket medh näfwer belägges för och medh 
      1:  – :  – 
 5. Sädes- och miöhlbodh wäster på gården medh öfwerbotn färdigh. 
 6. Portlijder och hembligt huus, färdige. 
 7. Redskapshuus öfwer källaren moste förbättras. 
 8. Badstugun tillijka medh Erich Peerson. 
 9. Stallen dugeligh med skulla och höörum. 
 10. Ett nytt fähuus opsättias för  10:  – :  – 
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 11. Swijnhuset dugel. 
 12. Underbodarne i låfftsbyggningen räknas för foderbodar, som bör hållas wid macht. 
 13. Kornladuns östre och södre långsyllor bör å nyo insättias för    2:  – :  – 
 Åkeren är i fult bruuk. Humblegården måste widgas och förbättras. 
 Gärdzlegårderne duglige och måste åhrligen repareras. 
 Twå st. höladur i Klubbängie bygges à 1 d:r   2:  – :  – 
 Ängiarne skogwuxne och böre med flijth oprödias. 
 Denne brist måste till kommande sommar  ________ 
 fulgöras, eller ehrsättias medh  24: 16:  – 
 
18. Glasätt.  Peder Månssons 4 tunl. skatte, tildeelt dragon Jon Jonson, som brukar ett tunl:d 
som een slächtingh, och Peder brukar tree tunl:d. 
 1. Hwardagzstugun till wäggiar odugel. men innanredemerndels nyttigt, kan af nyo op-
sätias medh    10:  – : – 
 2. Gäststugun sammalledes   10:  – : –  
[fol. 32r]  
 3. Låfftsbyggningh aff ett rum öfwer som rächnas för wisterhuus och ett dito under för 
sädes- och miöhlbodh. 2:ne syllor neder i jorden som måtte ändras, och taket täckies med 
näfwer     1: 16: – 
 Portlijdret lågt och bör påtimbras medh   – : 16: – 
 4. Redskapshuset odugel. dy bygges ett af nyo för   2:  – : – 
 5. Dugeligit heembligt huus. 
 6. Badstugu syllorne förlorade och bör bewaras medh warpa och taket beläggas med näf:r 
för     – : 21: –  
 7. Effter gårdens stoorlek requireres en framcammare, som i wärcket är och æstimeres för 
      8:  – : – 
 8. Stallen dugelligh. 
 9. Fähuset odugel. och förledne höst i bråfångh ett litet nytt opsatt, som må passera till 
nästa husesyhn. 
 10. Foderbodh öfwer källaren dugligh. 
 11. Kornladan dugeligh, enär taket med näfwer blifwer fulltecht, och med ny taakwedh 
belagd för      3:  – : – 
 Åkeren yppen, men eij wäll häfdat som bör rättas wider laga botum. 
 Humblegården af 150 stänger illa häfdat och repareras medh   – : 16: – 
 Norderswed höladutaak odugl. repareras med  – : 16: – 
 Mylada taket förbettres och görs ferdigt medh  – : 10: – 
 Östanför myren en odugl. lada, dy opbygges för    1:  – : – 
 Nårr i legden ett ladutaak odugel.   – : 16: – 
 Nedan åkeren ett odugeligit ladutaak            – : 16: – 
 Bör byggias nästkommande sommar el. betallas 38: 31: – 
 
19. Ståcke. Måns Nillson 2 tunl:d skatte, tilldeelt dragon Erich Drögh. 
 1. Hwardagz stugun. Nårre syllan sunken och i jorden, och måtte förändras och bättras, 
och skorsten ofwan [fol. 32v] taket repareras, tillijka med det som felar i gålf:t med – : 16: – 
 2. Gäststufwan. Södra och nårra syllan neder i jorden och östre knuten ruttnadt, odugeligh 
taakweedh som bör repareras     1: 16: – 
 3. Wisterhuus wäster på gården med twå underbodar. En långsylla måste bewaras 
     – :   8: – 
 4. Stålpherberget wäster om gården för sädes- och miöhlbodh, hwars ena stålpe är odu-
gelligh, æstimeres kunna repareras medh   – :   8: – 
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 5. Redskapshuus wid g:la bryggstugun, kan passera denne gången. 
 6. Heembligit huus dugel. 
 7. Badstugun dugeligh. 
 8. Stallgålfwet odugel. 2:ne knutar nedsunckne och taket bör medh näfwer beläggias, och 
rächnas tillhopa kåsta     2:  – : – 
 9. Fähusetz beggie långsyllor förruttnade och ofärdigt taak och g:l taakwedh och elack 
döör     2:  – : – 
 10. Swijnhuset odugel. dy opsättes ett för     1:  – : – 
 11. Foderboden odugel. dy sättes een ånyo    2:  – : – 
 12. Kornladan dugeligh, men taket måste innan kårt och framdeles lagas. 
 Åkeren i godt bruuk, wäl häfdat humblegård.  
 Gerdzlegårdarne förswarlige.           _______ 
 Bygge åth wåren eller betalle    9: 16: – 
 
20. Kyrckioherden och probsten herr Mårten Lundell beswärade sigh öfwer Nills Jöranson 
och Oloff Erichson i Fanbyen, för det dee några åhr bortåth med sin boskap giordt stort 
intrångh och åwerckan in på Sunne Prestebordz ägor och muhlbete, alt in [fol. 33r] till sielfwa 
prästgården, hwarigenom hans boskap lijdit nödh, och han litet gangn af dem des medelst 
hafwa kunnat, hwilket honom intet anstår både för sin egen skuldh som Prästebordetz 
rättigheet och hans successorer, at längre tåhla och lijda, och hafwer fuller förmodat at dee 
skulle effter åthwarningar, [så] privatim som publice, å laga tingh sigh där uti rättat och afstått 
med sin åwerckan i deth måhlet, men ingen bättringh der på fölgdt, uthan såssom med tråtz 
och argheet tagit in fremmande boskap, sitt illwilliande opsåth såsom bettre at styrckia och 
befrämia, dhet Oloff Erichson förledne sommar giordt med Erich Erichsons boskap i samma 
by, som å den södra sijdhan intet muhlbete hafwer; wijsandes råmercken dem emellan, med 
gamalt pergamentzbreff anno Domini 1448, tijsdagen i Mattisweckune, och tålffmannadom 
medh lagmans Peder Olsons insegell och trenne tolffmäns, så lydande at den twistige bäcken 
emot wägen som löper emellan Tårp och Bodha, hörer för Gudi, kyrkena till, effter hållet 
prob, at ingen skulle göra der å hinder och qwaal, upnembnandes med desse ordh:  
 Detta är haga märckie om Kirckenne egodele i Sundom. Gryflobäck, thädan i Typpeskier, 
thädan i Draghstad, så i Fläckagrinnan, thädan op i Gylteholm, så i Prästemyra, thädan och i 
Hammarswald och så i Kirckbacka, thädan och i wägen, och föllier så nedan wägen som löper 
emellan Tårp och Boda in i bäcken, så thädan öfwer bäcken och i wägen som löper neder till 
Gryfflobäcken.  
 Beropandes h:r probsten sigh och så på Erich Pedersons i Gehnwalla görande relation der 
öfwer, som effter swarandernes ja-ordh och domarens [fol. 33v] tillåtellse uti edz-stadh 
berättade, at enär han för tiugu åhr sedan bodde i Fanbyen och fölgde frambledne Anders 
Månsson på wägabyggningh, och kommande op till grindan, hwarigenom allmänwägen löper 
uth, wijste Anders Månson en steen nordanom grindan, och sade sigh wara rädd för den 
steenen, och kastade några qwistar och små ehn öfwer steenen, som då stodh uprest: 
fruchtandes honom wara märkie-steen, och några åhr der effter sedt steenen wara omkull och 
uphafft, som och där ännu ligger, och at hagan widh grinden war då och den tijden wid macht 
hållen, och mera wiste han intet berätta därom. 
 Swaranderne sade sig intet hafwa at säija emot ofwantalde råbreef och märckien, uhr-
sechtandes sigh wara unga och nyss till byhn kombne, och eij förwist wettat skildnaden 
emellan Prestebordz ägor och betesmark och sina, och dy bedia probsten om förlåtelse, uti 
dhet dee i så måtto warit Prästebordet förnär, hwilcket h:r probsten medh dem öfwersågh och 
efftergaf, med deth förordh, at där dee her effter sådant intrångh göra, wara dubbelt straff 
undergifne, dhet dee uthlåfwade, och skulle icke allenast opgärda skiffteshagan widh grindan, 
utan och där nedre som witter åth prästegården förbättra, att gietter och slijkt icke så lätteligen 
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kunna göra skada på pastoris åker och ägor. Och på deth, det wissare må hållit warda, är 
skälligt funnit, at sättia fyratijo marckz wijte för dhem, om dee dhet icke hålla, lijkmätigt och 
i krafft af Kongl. Maij:ts påbudh för alla doomstohlar a:o 1669 och des 3 § och om dee för-
wärkas, falla dee till kyrckian och sochnfattige. [fol. 34r]  
 
21. Till Bengdt Oloffsons i Kyrckbyen twenne barns, en gåsse och en dåtters förmyndare, 
förordnadhes effterskrefne, emädan dheras föräldrar intet här i landet födde äre, och änckian 
hustru Märit skall träda i annat giffte, nembl. Oloff Erichson i Årrwijken, och Peder Anderson 
i Fahnbyen, som widh första tillfelle skola bijwista bythet emellan modren och barnen och 
effter lagh wara derom sårgfeldige. 
 
22. Effterskrefne kyrckionnes sexmän aflade sin eed å book. Sunne sochn: Peer Ersson i 
Degernäs, Oloff Anderson i Högen och Johan Bråddeson i Swedie. Frössö s:n: Jöns Peerson i 
Bällsta, Peer Erichson i Glasätt, Oloff Reggordtson i Långåker, och Carll Oloffson i Miälle. 
 
 
 
 
Ting 9–10 oktober 1691 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 151r–160, ÖLA. 
 
Anno 1691 den 9 och 10 october höltz laga tingh medh Sunne tingellagh. Presente prætore 
och desse såtho i nembden. 
 Peder Biörsson i Hahra  Anders Peerson i Berge 
 Peer Olson i Åkerängh  Nills Jonson i Fillstad 
 Oloff Erson i Årrwijken  Peer Anderson i Fanbyen 
 Måns Jonson i Rijhse  Swän Peerson i Härkie 
 Jöran Månson i Måling  Gunnar Månsson i Knytta 
 Oloff Jönson i Degernäs  Anders Erson i Månsåsen 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts tobackz placat de a:o 1687. 
 
2. Om förmedlade hemman. 
 Steensgården.  Hemming Nillson 6 tunl:d förmedladt 1676, berättas wara af ringa slått 
och ingen skogh, och kan eij uthwidgas. 
 Härkie.  Oloff Oloffson 6½ tunl:d förmedlat 1676, och betyges eij kunna excoleras 
wijdare, medelst ringa slått och ringa skogh. 
 Knyta.  Nills Anderson 4½ tunl:d förmedlat till een röök 1662, och Knyta består af 3 
tunl:d och Nambn 1½ tunl. af samma villkor som Härkie. 
 Fillsta.  Jöns Jöranson 6 tunl. förmedlat 1676. Dito. 
 Geenwalla.  Johan Mattzson 5 tunl. varit förr af 6 tunl. Betyges ingallunda kunna swara 
för twå rökar, heller kunna wijdare excoleras. 
 Andersöön.  Nills Grijp 7½ tunl. warit förmedlat 1660, och är af swaga willkor, och kan 
intet förbettras. 
 Bräcke.  Peder Biörson 3 tunl. af ringa slått, kan eij excoleras. [fol. 151v]  
 Wällwijken.  Mäster Jöns 6 tunl. Dito är capiteins boostelle förmedlat 1665. 
 Årrwijken.  Anders Peerson 4⅓ tunl. förmedlat ett t:ld allenast, och kan eij högre skatt 
tåhla. 
 Månsåsen.  Jöns Smedh 4⅔ tunland. Dito. 
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3. Lensman Alexander Pållack beswärade sig öfwer dragon Nills Jöranson Kempe, barn-
födder i Södermanlandh, Timinge [troligen Turinge] sochn och Kiembsta [Kämsta] by, för 
dhet han d. 5 julij sidstledin, då han icke wellat effter pijgans budh stijga upp och gå till 
arbete, efftersom han war i lensmans tienst, och han måst altså gå dijt at wäckia honom upp, 
och kallat honom lathhund, och fått til swaar, at fahnen må wara lather. Gåendes altså till 
slåtten och af ondsko slåer lijen af, och lensman beder honom weeta huth, och intet slå sönder 
lijan i mothwilligheet, säijandes: Will du intet wara folcklijk, så gack fanen i wåldh sin koos, 
och at Nills fattat till een steen och gått effter lensman in till stugufönstret, och manat honom 
uth, med desse ordh: Kom uth du sakramentzska skellm, iag skall lära tigh; gåendes der med 
utur sin tienst. Dagen effter kommande utur kyrckian hafwer lensman frågat, om han will 
betalla sönderslagne lijan, och förr får han intet igen sina klädher, och han swarat sig med 
gewaldt willia dem igentaga. Samma affton hafwa dee råkatz uth på ängiet, och Nills frågadt 
effter sina kläder, och fått till swars, om deth wore hans commiss-klädher, kunde det skee, 
sedan [fol. 152r] han tallt med capitenleutenanten. Där med slåer han lensman i mundh med 
näfwen, hwar uti han måtte hafft een steen, at näsa och mund blödde; slåendes honom omkull, 
trampandes honom medh fothen och knän at han måtte ropa hielp, den han fick, och går 
dermedh heem till sin gårdh, och Nills effter in på gården, tagandes en kärra-axel, och manar 
lensman uth, och skäller honom för skällm och hundzwått, stötandes en ruta sönder i fönstret, 
gåendes omsider in i lensmans stugu, och brukar en skamblig mundh, och will medh gewalt 
taga sina kläder igen, stötandes lensman för bröstet med näfwan, hwar af lensman 
förordsakades taga honom i håret och slå till gålfwet, och bedit dragon Hans Skänck föra 
honom bårt, deth han giorde, men Nills hotades och sade honom aldrigh skulle få wara i 
fredh, och hwar han honom möther, skulle han af honom taga lijfwet, hwilket allt Nills under 
capitenleut:ts Anders Treffenbergs förhöör haar tillstått, undantagandes fönstret som han intet 
sönderslagit. Han mins icke sig stött lensman för bröstet.  
 Detta är på regementzrätten den 13 augusti optagit, och så wida befans Nills Kempe giort 
heemgångh, är saken till häradztinget remitterat, effter Kongl. Maij:ts resolution 1686. Nills 
Kempe nekar som förr sig slagit sönder fönstret, eij heller stött lensman för bröstet, icke heller 
slagit honom med någon steen. Det förre cederer lensman, och det andra kan dragon Hans 
Skänck som tilstädes war, bewittna, hwar med Nilss war [fol. 152v] nögder, och gaff honom 
eden effter, dhet rätten och giorde emedan som han een sediger persohn är, som sålledes i 
edzstadh bekände, att enär Nills wille gå in i lensmans cammare, wille lensman deth hindra, 
och stegh emellan honom och döran, säijandes sigh intet willia hafwa någon tyf där in, och då 
fattar Nills lensman för bröstet, och skuffar in på bordet, hwar med lensman slog honom 
omkull till gålfwet, och sedan togh Hans effter begäran honom med sig bårt. Lensman för-
menar honom hafft steen i sin hand enär han slogh sig blå och blodiger, hwar till han en-
ständigt nekar. 
 Nämbdens eenhällelige votum till fölliande doom. 
 Ändåch Nills Jöranson Kempe, medelst tilltahl för een af ondsko sönderslagen lija ifrå 
ängie, gått effter sin huusbonde lensman Alexander Pållach, och uthmanadt och skäldt för 
skelm, så kan deth lijkawell icke considereras för edzöre, så wida han såsom hemma stadder 
war, utan Nills Kempe fins för obewijsligh beskyldningh effter 20 cap. Tingmålabalcken 
saker till sina 40 marck till treeskiptes. Och såsom Nills Jöranson Kempe dagen effter, råkat 
lensman utom gården, och öfwerfallit honom medh hugg och slag så at blodh gått genom 
mundh och näsa, dömmes han effter 20 cap. Såramålab. med wilia L.L. at böta tree m:k till 
treeskiptes. Sedan deth war giordt hafwer han med wredzmode, gått i lensmansgården och 
först skällt honom för skällm och hundzwått, och [fol. 153r] sålledes andra gången försedt sigh 
emoth deth 20 cap. Tingmålabalcken, och derföre plichtar han med sina 40 marck. Och så 
wida han der til medh gått in i lensmans stugu, och wellat olåfwandes gå in i des cammar, och 
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enär honom deth förnecktes, skuffat lensman till bordet; altså kan han intet frijkallas för 
heemgångh och derföre dömmes han effter 5:te cap. Edzörebalcken L.L. till sina 40 marck för 
heemsöckn. 
 
4. Lendzman Alexandher Pållack kärade till Jon Jonson i Glasätt, för deth han först in 
septembri sidstledin haar såldt een aln nårskt tobaak till Jacob Jöranson ifrå Lijth, och både 
förr och sedan, som och i gåhr är skedt till wackten, och nu i dagh hijt till tingzplatzen skickat 
som och warit een aln ? Resp. att han för twå månad sedan fått ett skålpund tobaak ifrån sin 
broder Jon, som tienar hoos borgaren Dafuid i Löfånger [Levanger] uti Nårie, och bekänner 
sig däraf såldt opwijste tobaak, och bem:te skålpund fått med Jon Oloffson i Byen uti Röden 
s:n. Jon angafs till scholbetiente i sommars såldt nårsk tobaak, deth Jon säger sigh icke min-
nas, och håller före, at deth måtte intet wara skedt. Lensman, at studenten Jöran Körninger, 
rectoris mag. Körningz broder dhet attesterat, som icke widh handen är. Jon swarar där till 
som tillförenne. Beslagne tobaak besågz och pröfwades wara twenne slagh, så af anseende 
som smaken: warandes deth förra litet tiockare och gammalt, och det senare smallare och 
friskt. [fol. 153v]  
 Såssom Jon Jonson i Glasätt hafwer försedt sigh emoth Kongl. Maij:ts publicerade 
tobaakz placat, de anno 1687, som förbiuder alla i gemehn införa och inpracticera fremmande 
tobaak, wid det straff som Kongl. Maij:ts förra tobaakzplacater exprimera, och först in 
septembri een aln nårskt tobaak sålt till g:l lensmann Jacob Jöranson i Lijtth. Altså warder han 
effter Kongl. Maij:ts renoverade tobaaks placat a:o 1670 och des 12 § först ansedd som en 
Kongl. Maij:tts förbudzbrytare och derföre saakfelles till 40 marck. Och sedan så vida han 
icke är beslagen med mera än en ahln, så dömmes han effter högbem:te artickells innehåld at 
plichta medh åtta dahl. s.m:t. Och aldenstundh han gårdagen een aln tobaak af annan nårsk 
sort, försåldt till fångwachten å Frössöön, och sålledes andra gången därmed beslagen, så 
blifwer han effter högstbem:te placat och §, först som en förbudzbrytare ansedd at böta 40 
marck och så vida dhet andra gången är, fördubblas straffet och blifwer 16 dahl. s.m:t, 
hwilcka Jon Jonson dömes at betalla. 
 
5. Lenssman angaf Jon Jonson i Glasätt hafwa hyst twenne lösa qvinnspersohner ifrå andra 
sochnar, nembl. Karin Pedersdåtter född på Norderöön och hustru Märit ifrå Fölingh sockn, 
och beggie hålla öhlsällningh. Hwartil swarades, at Karin ähr siukligh och orkar eij tiena, och 
öfwer vintheren skall hon maatreda för herr Peder Sundi och herr Nills Sundels barn. Lens-
man säger, om än så [fol. 154r] wore, så bör hon wara i den sochn hon födder är. Hust. Märit 
hafwer een son som hon håller i scholan, och öfwer sommaren arbetadt hoos rectorem. 
Lensman begärer dhet hustru Märit, enär skohlan opgifs, må fara där ifrån till sitt heemwist. 
Frössöborna bekänna, det båda hålla öölsällningh iblandh. 
 Saken voterades till fölliande sluth. Alldenstundh Kongl. Maij:ts legohions stadga af åhr 
1686 icke tillåter någon lösa persohner hysa och intaga at wistas, och Jon Jonson i Glasätt 
intagit Karin Pedersdåtter ifrå Norderöön nu för ett åhr sedan. Altså kan rätten icke mindre 
göra, än underdånigst effterläfwa högstbem:te Kongl. Maij:ts stadga 1686 och des 1 §, och i 
krafft och förmågo der aff, dömmer Jon Jonson som Karin intagit, at böta 40 mark. Hwad 
hustru Märit widkommer, som sin son håller i skohlan, och måst någonstantz när där intill 
wistas, så fins Jon därföre intet straffverdig, dåch bör hon och andra slijke om sommaren 
sedan skohlan opgifwes, fara sina färde, dijth hon är kommen ifrån, och icke som klagas wara 
en och annan till mehn, så medh krögerij som elliest. 
 
6. Nills Kiehlson i Bällstadh, kärade till Nills Jöranson i Fanbyen för deth han för 4 åhr 
sedan hafft en koo på lega af sigh, och den ihählswältadt, begärandes des wärde. Resp. att 
kohn blef Kindersmässtijden siuker, och deth låtit ägaren wetta, som och dijth [fol. 154v] war, 
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och henne besågh och sade, där han skulle förmärkia henne eij kunna läfwa, at han skulle 
sticka neder henne, dhet han säger sigh giort, köttet saltat och tårckat, och hudan förwaradt, 
och ägaren budhit, det han wedersakat. Actor säger sigh fått budh och besedt koon, och intet 
dee orden fällt, men om så warit, så måtte någon wetta kohn intet kunnat längre läfwa, och 
förmenar han, deth kohn wara swältat till dödz och icke slachtades, efftersom han litet foder 
hade och derföre icke kunnat taga tilbudne kött och hudan. Han begärer, deth Nills må 
bewijsa kohn wara ihälstucken, och icke sielf stört?  
 Resp. att ingen meera än hans hustru war tillstädes, dåch, at Oloff Ersons hustru Kerstin 
Andersdotter kommit med dhetsamma gående, och sedt henne wara stucken, det mannen 
berättar henne sagt. Hustru Kerstin ifrå Råhn hafft en sin ko samma winter i Nills Andersons 
fähuus, och förmenes kunna wetta, hwad afgångh kohn fått. Hustru Kerstin, Oloff Ersons, 
berättar sig höra Nills Jöransons hustru offta klaga att koon war siuuk, och såg at hon med 
knijf war stucken i halsen, at blodh luppit kringom gålfwet, men huru när hon för döden war, 
kan hon intet wetta, efftersom hon henne eij sågh. Hustru Kerstin ifrå Råhn, at kohn war om 
winteren siuuk och kom sigh före, men emoth wåren siuknadt, och blef så wäll ansadt och 
födt som dee andra. 
 Emedan som Nills Kiehlson intet kan öfwerbewijsa [fol. 155r] Nills Jöranson hafwa af sigh 
på lega tagne koo genom hunger och wahnskiötzell omkommit och stört, och han bewijst sigh 
in emoth våren måst sticka henne neder effter ägarens med willkohr gifne låf, efftersom hon 
war så siuker, at h[a]n befruchtadt henne skulle störta, köttet saltat och tårkadt, och honom 
dhet tillijka medh hudan tilbudit och han wedersakadt. Hwarföre finner rätten Nills Jöranson 
icke skyldigh wara någon koo eller betallningh för den siuka och nederstuckne gifwa till Nills 
Kiehlson, utan han måste wara nögd medh köttet och hudan. 
 
7. Jonas Kuuth tillstår, på opburne siu dahl. s.m:t af Hallen wara skyldig 5 dahl. dito, och 2 
d:r lefreradt till Swän i Knyta för hans fodran. Lensman Alexander prætenderade betallningh, 
för deth han kåsthållit alla kombne öfwerlöpare och rymmare ifrå Nårie, förflutne åhren, och 
intet derföre niuttit. Dy bewilliades honom till afräkningh bemelte 5 dahl. s.m:t hoos Jonas 
Kuut på tingelagetz wengnar. 
 
8. Dragon Oloff Påhlsson i Rijse och Sunne sochn, berättes wara genom döden afgången 
sidst in martio sidstleden och är wäl begrafwen, men personalia icke uplässne effter wahn-
ligheeten, af hwad orsaak, är icke wäl kunnigt efftersom änckian icke tillstädes är.  
 
9. Fendrick Nills Olsson Håhl, blefwen quest [skadad] 1679 vidh infallet i Nårie, och sedan 
här i landet samma åhr [fol. 155v] dödh blefwen, och warit bijsatt i Frössö kyrkia, och in aprili 
1689 genom maiorens welb. Carl G. de Charlieres vårdnadt, begrafwen i Frössö kyrckia. 
 
10. Hustru Brita Oloffsdotter ifrå Stackrijs tilltaltes för dhet hon 1690 hafwer sålt nårskt 
tobaak till Abram Grefwe? Resp. at hon på det åhretz campering hafft ööl at sällia, och fått 
twå ahlnar tobaak af een dragon för öhl, den hon intet kände, och måst dhet taga i betallningh, 
och elliest fått intet, och deth samma försåldt, och eij meera; beklagandes medh tårar, sig deth 
af oförståndh giordt. 
 Enhälligt votum till fölliande doom.  
 Såssom hustru Brita Oloffsdotter är beslagen hafwa såldt nårskt tobaak, så dömes hon 
effter Kongl. Maij:ts tobaakzplacat de anno 1670 och des 12 § först at böta som Kongl. Maijts 
förbudzbrytare medh 40 marck, och sedan så wida dhet ringa warit, saker till sina åtta dahl. 
s.m:t. 
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11. Rustmestar Johan Bergklyft angaf, på herr öffverstens och vice gouverneurens Carl 
Hårdz wengnar, huru som ett ängh som kallas Blekänge, af ålder hört och lydt under herr öff-
werstens capiteinboostelle i Wällwijken, hwilcket Hellie Gunnarson ib:m sig tillängnat och i 
tu åhr bergat, och fått à en skrinda hwardera åhret. Hwar till Hällie swarade, at wid Blek-
myran som Månsåsen tillijka med Hällies och ödesgården äga, ligger ett litet slåttstycke, 
hwarest tomptan af ladurne synes, och kan eij neka dhet [fol. 156r] lydt under herr öffwerstens 
gårdh, men är belägit uti sin och ödesgårdens afdelte skogh, men icke slagitz sedan sal. herr 
Måns, pastor, een gångh läth deth slå till twå bördor, och alt sedan legat under fäfoth och 
trådh, bekännandes sigh 1690 och 1691 slagit där till twå böhlor 1690, och 1691 till en liten 
sommarskrinda. Under discurs om saken kunde företagas till sluth efftersom rustmestaren 
inga ordres hafwer honom derföre lagföra, då auditeuren Peer Hiort såsom ratione officii, eff-
tersom dhet är chrono, begärte, det må antagas och afdömmas. 
 Sakens sammanhangh oprepades för nembden, och discurerades till fölliande doom, 
effter som Wällwijkz bostelle icke kan räknas för chrono öde, fast dhet ligger obrukadt. 
 Såssom Hellie Gunnarson bekänner sigh 1690 och innewarande åhr 1691, tillgrijpit ett 
ängesstycke, belägit widh Blekmyran, som hörer vestre gården ib:m till, som är herr 
öffwerstens capitensboostelle, och dhet samma bergat, och sig tillängnat, hwilcket sträfwar 
emoth 28 cap. Konungabalcken L.L; och altså i krafft och förmågho däraff, dömmes Hällie 
derföre plichta med sina 40 mark till treeskifftes, och dertill medh wedergälla skadan med så 
mycket höö, som han pröfwas där fått, nembl. till ett vinterlass grönfoder. 
 
12. Erich Pedersson i Geenwalla kärade till Peder Olsson i Åkerängh om een slåttlägde, som 
kallas Matteslägdan, belägen i Åkerängh, och lijkawäll hört under nu warande chronohemman 
Geenwalla? [fol. 156v] Resp. att dhet haar warit pantsatt ifrå hans gårdh i Åkerängh, som deth 
och är belägit hardt widh stuguwäggen, och enär Jöns Jöranson i Degernäs sålldhe Åkerängh 
till Anders Oloffson, förordades, at den twistige Matteslägden skulle, som förr, höra Åkeräng 
till, det han giorde, efftersom han ägde så Degernäs som Geenwalla. Oloff Jönson i Degernäs 
berättar sigh sin fader höra talla med Jon Mattzson i Gehnwalla, at samma lägde måtte 
komma till Åkerängh igen, och omsidher gifwit honom sina penningar igen, och den tillijka 
med hemmannet såldt till Anders Oloffson, hwarunder ett litet myrängh ligger, som sträcker 
sigh till lägden. Herr auditeuren Peer Hiort förmenthe några breeff måtte finnas därom, då 
Oloff Jönson berättar, sina g:le breeff wara för några åhr sedan öf:rsedde, och dee som funnos 
höra till Gehnwalla, lembnades till Nills Anderson i Fanbyen, som medh Erich Person skulle 
Geenwalla opbruka. Nills Jöranson som nu åboor Nills Andersons gårdh, berättar gamble 
breff där finnas, men hwad dee innehålla weeth han intet. 
 Resol. Rätten kan denne saak intet afhielpa för än brefwen som äre kombne ifrå Degernäs 
till Fanbyen, Geenwallagården angående, blifwa oppwijste och öfwersedde, och man kan om 
Mattislägdan och der iempte liggande lilla myhrängh blifwa underrättadt. 
 
13. Erich Pederson i Geenwalla prætenderade under chronohemmannet ett litet ängh som 
löper å een sluth till [fol. 157r] Klubbängie i Brattååsskogen, som Nills Kiehlson i Bällsta sigh 
tillägnadt, oachtadt at det hörer till Gehnwalla, det han förr skall legdt aff Jon Mattzson i 
Geenwalla, och begärer dhet under hemmannet igen? Rp. at sluten ligger in widh Klubb-
ängiet, som haar warit Jon Mattzson effterlåtit at bruka till des han skulle få sin modermoders 
jordepenningar i Bälstad, och sagdt widh Nillsses tilträde, sigh derå restera 2 r.d:r, hwilcka 
han fått, ehuruwell han af gårdzbrefwen sedan hört, honom tillförenne fått fulla jordepen-
ningar, nembl. 10 r.d:r, som låttades på een systerpart som hans modermoder tillföll, huilcka 
breef han intet medh sig hafwer.  
 Actor förmenar sluten aldrigh hördt till Bällstad, och at den är innom Geenwallas laga rå-
mercken belägen? Resp. deth sigh okunnigt wara och därhoos sigh hafwa mycken slått innom 
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andra byars märckien, som i forna tijder antingen genom arff eller skipte kunnat dijth kommit 
wara; hafwandes deth oprödt och uthwidgat såsom sitt egit, elliest hade ingen där på klandrat. 
 Resolutio. 
 Såwida Nills Kiehlsons påberopade g:le breef, som skola bewijsa den twistige 
ängiessluthen icke hört till chronohemmannet i Geenwalla, utan till Bällsta, och allenast warit 
effterlåten at bruka, till des Jon Mattzson skulle få sin moormoders fulla jordepenningar ifrå 
Bällstad, och enär han dee angifne resterande 2 r.d:r bekommit, densamma skall cederat och 
afstått. Altså måtte saken bero till nästa laga tingh, då Nills Kiehlson skall sina bref opwijsa, 
och effter des öfwerseende skall doom däröfwer föllia. [fol. 157v]  
 
14. Oloff Oloffson i Berge anklagade dragon Erich Palmqwist, för deth han för en månadh 
sedan skall skällt och kallat sin dåtter Brita för hoora, som hustro Brita Olofsdotter och 
Lissbeta Nillsdåtter åhördt, och wittna kunna. Hustru Brita berättar sig icke höra Palmqwist 
kalla henne hora, utan Brita Oloffsdotter wid deth hon inkom, sagt din diefwuls unge. Men 
Lissbeta säger sig höra honom kalla henne hora, hwar till han nekar, föregifwandes sigh säija, 
enär som talltes om det Brita kallat honom eller hans barn, diefwuls unge, at hustru Brita deth 
hördt, då Oloff Olsons hustru Karin Oloffsdotter sagt, at hon håller wäl med knechten, och at 
dhen kan intet wara född af folck som håller mer medh knechten än sin dåtter, det han kan 
wäll bewijsa, och Lissbeta berättar Palmqwist i förstugan säija, deth hon är offtare ridin af 
dragonerne än han sin hustru, hwartil han och så nekat, och säger sigh tryggelligen kunna gå 
lag.  
 Nembden voterade effter ett vittne och sakzens omständigheet och lijknelse, at Erich 
Palmqwist skall sielf tolffte gå lagh sigh icke kalla Brita Olofsd:r hora. 
 Ehuruwäll Lissbeta Nillsdotter berättar sigh höra Erich Palmqwist kalla Brita Oloffsdotter 
hoora och ingifne omständigheter och lijknelser synas willia länka sigh dertill, så nekar 
Palmqwist lijkawell, uthlåtandes sig kunna tryggel. gå lagh, henne icke kallat hora. Altså är 
ofwannembde skähl och motiver för skäligt funnit, deth Erich Palmqwist skall [fol. 158r] 
nästkommande laga tingh sielff tålffte befria sigh där ifrån, lijkmätigt domare reglan. 
 
15. Regementzfeltskärn mäster Jockum Kruger genom regementzauditeuren Petter Hiort lef-
wererade i rätten h. generalmaiorens och gouverneurens h. Otto Vellingks resolution öfwer 
sin suppliqué, lydandes at chronohemmannet som påstmestaren Swän Danielson i Wästerhuus 
hafwer, hafwer öfwer 100:de lass staarslått i Trällsåsen och dee andra twenne chronohemman 
i Westerhuus mycken ringa slått, så att dee eij kunna conserveras, der dåch påstmestaren 
åhrligen deraf till andre 1/3 bårtskeppar, och leijer, anhållandes at Trällsåhs slått kunde emel-
lan dee tree hemman blifwa proportionaliter deelt, och hans excel:ts den 26 april a:o 1690 
resolverat, at domarne skall därom sökias, som effter befinnande beskaffenheet, antingen 
determinerar deruti, eller med ransakningh skiuta ifrå sigh? Hwar till Swän Danielson 
swarade, sig under påsthemmannet inga ägor undan m:r Jochums boostelle innehafwa, utahn 
dhet som af ållder nuwarande påsthemman warit tillhörigt; bewisandes deth med 
laghmansrättens doom daterat Brunflodh d. 14 decemb. a:o 1680, lydandes iblandh annat, att 
Trällsåsen lydt af ållder under chronohemmannet i Westerhuus, hwilket sahl. Johan Chres-
tophersons änkia på lijfstijdz friheet hafft. Altså hafwer lagmansrätten effter Kongl. Maij:ts 
placat om skatte- och chronohemmanens dehlningh a:o 1673, dömbdt bemelte Trällsåhs under 
förra bohlstadh igen, hwarwidh Swen Danielson sigh [fol. 158v] håller, och begärer blifwa 
därwidh maintinerat och handhafd, och skulle sådant rubbas, blefwe mycket göra och förr än 
allmänn resolution i dhet fallet skeer, hoppas han niuta dhet som lagligen under hemmannet 
ähr kommit. 
 Nämbden tilspordes, om dee äre bekandte å den orthen och kunna i dhet närmaste gifwa 
wid handen, huru mycket åhrligen i Trällsåsen kan bergas, och gafs till swaars, at godzet är 
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belägit i Brunflodz tingellagh, och altså icke kunna wetta beskaffenheten däraf. Och alden-
stundh [af] lagmansrättens doom fins, at det hörer påsthemmannet till, så competerer intet 
häradzrätten deth wijdare handtera. 
 
16. Herr probsten Mårten Lundell hafwer låtit citera hustro Gunnilla Jeppesdotter på Anders-
öön, för dhet hon skall oprifwit hans gerdzlegårdh på Holmen, hwaraf ohängnat blifwit, och 
hustru Gunnilla låfwat der medh afstå, och dy des brått denne gången tillgifwit, som lembnes 
för denne gången där hän. 
 
17. Påstmestaren well:t Swän Danielsson påminte om ett äntelligit sluth om sin hustrus rätt-
mätige ingifne fodran af sahl. Peder Holsts lembnade ägendom, hwarom in februario 1690 
agerades, der emot pastor wyrdig herr Jonas Salijn såsom fullmechtigh på herr Peders effter-
låtnes wengnar quæstionerade, om dee små opförde påster icke kunna wara och räknas för 
begåfningh emellan bekanta persohner? Swän Danielsson föregaff sig eij behöfwa discurera 
där om, uthan [fol. 159r] håller sigh widh rättens resolution däröfwer den 22 februarij 1690, och 
för den ordsaken skuldh är hans hustru nu tillstädes, at edelligen besanna dee difficulterlige 
poster. Till hwilken ända hustru Brita Lang framkallades, och tillspordes om hon samma 
påster, bestående af 31 d. 12 öre k:rm:t kan med trygdt sambwette besanna och edelligen 
betyga, deth sahl. herr Peder Hålst dem af sig länt, och icke betallningh af honom derföre 
bekommit, hwar till hon beiakade, och sade sig dhet tryggeligen kunna göra, hwar med herr 
pastor Salijn war nögder, och rätten tillijka med honom, som 24 cap. Tingmålabalcken tallar, 
eden efftergaf. Altså niuther hustro Brita af sahl. Holsts ägendom sin betallningh som är 31 d. 
12 öre k:rm:t.  
 Hemming Oloffson i Wästbyn peætenderer theslijkes aff sahl. h. Peder Holstz ägendom, 
åthminstone 9 dahl. k:rm:t som honom skolla restera effter hans obligation (som icke wid 
handen är) och då äre hans gifne assignationer på dels owisse persohner godhgiorde; waran-
dhes sahl. Hålsts kijstor honom förtrodde såsom till försächringh, dem han som een kyrckio-
wärdh i kyrckian medh pastoris låf och minne till större säkerheet insättia låtit. Herr pastor 
Salijn säger sig gärna see, at komma till richtigheet med honom, och sålledes hafwa frij dis-
position om quarlåtenskapen, efftersom han intet kan flere reesor däreffter göra, som dhet icke 
heller meriterer, men kan dåch icke till något samtyckia, utan förmodar honom wara nögder 
med deth han kan fått, hwar med han intet war nögder och icke heller will så hårdt sträfwa der 
effter allenast han kunde få något litet. [fol. 159v]  
 
18. Styckjunckaren Engelbrecht Skröder insinuerade herr öfwerstens och v. gouverneurens 
herr Carl Hårdz resolution och remiss, at å tinget agera om det gewäär som är förkommit utur 
Frössö kyrckherberge, och han å nyo af herr öfwersteleutenanten h. Bengt Ribbing af d. 6 
huius beordrat at agera om bårtstullne mounteringz sorter, och han altså ingifvit trenne 
nembdemäns attestatum af den 28 martij sidstleden, innehållandes huru många ammunitions 
sorter äre förkombne, för hwilcka allmogen tilltaltes, uti hwars wärio dhet så wida warit, som 
befallningzman Jacob Graan befalt och förordnat, dhet twenne persohner skulle bodan be-
waka till des ammunition skulle blifwa uthtagen. Hwar till swarades, at wachtan höltz så 
längie magazijnz spanmåhlen låg i sochnstufwun. Lensman Alexander Pållach berättar, wacht 
där effter och war förordnat, men huru dee den hållit förr och sedan, kan wäll dels kunnigt 
wara.  
 Nembden förehöltz, at tingelaget lärer ofehlbart blif:a chronones swarsman derföre. 
Sunne sochn willia draga sigh därifrån, emedan som Frössö sochn äger herberget, och bordt 
deth laga. Men Frössö sochn föregifwer sig betingat arbetzkarlar dertill, men Johan Smedh 
som warit committerat därtill, intet sig instelt.  
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 Skröder bekänner sigh skrifwit smeden därom till at beställa, så snart beskedh ifrå befall-
ningzman, som war stadder i Giefle, skulle komma, och emedan som dhet eij kunde skee, 
hafwer Schröder reest till lensman och han stembdt arbetzfolck at täckia lilla staburet, 
[fol. 160r] men ingen kommit, och hade deth skedt, så hade ammunition warit behållit; 
warandes några pertzedlar nyligen igenfundne i skogen emellan kyrckian och Wagle by, hwar 
om Erick Pederson i Vagle fuller misstänckes, men icke förhörder, emedan som tingellaget 
hålles för Kongl. Maij:ts och chronones fångz- och swarsman deruti. Och så wijda tingellaget 
intet will beqwäma sigh där till och sochnerne sins emellan därom oense, så synes eij annat 
wara att råda, än uthsochnes nembd kunde kallas, och döma dem emellan, huilcket uti 
öfwerstens och v. gouverneurens gunstige behag och disposition lembnes och heemstelles. 
 
19. Dragon Daffuid Simonson kärade till Grelss Carllson i Välvijken om een häst som han 
har tagit af sig på fohran och illa födt, at han måst den taga igen Kyndersmässtijden, 
begärandes refusion för dhet han måst honom sedan till wåren föda? Resp. at han honom tagit 
och förswarl. födt, men efftersom han blifwit ofärdigh och litet gangn af honom kunde hafwa, 
hafwer han fört hästen till honom nyåhrstijden, och han hafft honom till Jon Lång at cureras, 
och strax hästen till sig sändt, som war äntå lijka som förr, och honom hafft till Kindersmässa, 
och desmedelst intet kunde göra sin Nåries reesa, och däraf tagit skada och afsachnadt. Actor, 
at han honom illa födt och Grelss nekar därtill, och ingen warit som hördt deras accord. Dy 
kan intet därtill göras, emedan som han intet kan öfwertygas hafwa hästen illa handterat. 
[fol. 160v]  
 
20. Jöran Månson insinuerade een förlengst lagbuden och lagstånden köpeskrifft daterat 
Steensgården d. 8 november a:o 1675 på Nills Hemmingsons hemman i Måhlängh, som han 
köpt medh 46 r.d:r, warandes sidsta opbudet skedt den 3 novembris 1680, och dy bewilliades 
doombreef, med tillhållande, at Jöran Månson åligger bewijsa med g:le breef at hemmannet är 
odell och icke chrone. 
 
 
 
 
Ting 8–10 februari 1692 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 406r–417v, RA. 
 
Anno 1692, den 8, 9 och 10 februarij höltz laga tingh medh allmogen aff Sunne tinghlagh, 
närwarande nämbden. 
 Peder Biörsson i Hahra  Anders Peerson i Berge 
 Peer Olofsson i Åkerängh  Nills Jonson i Fillstad 
 Oloff Erson i Årrwijken  Peder Anderson i Fanbyen 
 Måns Jonsson i Rijse  Swän Peersson i Härkie 
 Jöran Månson Måhläng  Gunnar Månson i Knytta 
 Anders Erson i Månsåsen  Oloff Reggortson i Långåker 
 
1. Dato aflade Oluff Reggortson i Långåker sin nämbdemans edh. 
 
2. Kongl. Maij:ts förr specifierade placater uplästes. 
 
3. Nämbdemän Peder Biörson i Hara, Pedher Olsson i Åkerängh, Jöran Månson i Måhlängh, 
Oloff Erson i Årrwijken, Anders Erson i Månsåhsen, hafwa försummat tingzpredijkan, och 
widh des slut icke heller warit till städes, utan man måst effter dhem snart een tijma wäntha 
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förr än tinget kunde begynnas, oachtadt att alla i uthgångne och publicerade tingzcursser å 
predijkestohlerne äre påminte att opwachta tingzpredijkan, och i tijdh sigh inställa, hwilcket 
lembnades dee öfrige siu stycken nembdemän att considerera och döma öfwer, dhet dee 
öfwerlade, och kunde icke dem för böther frijkalla, och dy blifwa bemelte persohner först 
ansedde [fol. 406v] medh hwar sina tree mark för dhet dee försummadt gudztiensten, och 
sedhan för dhet dee icke opwachtat tingztijman, böther och hwar och een tree mark, effter 33 
cap. Tingmålabalcken. 
 
4. Dragon Jon Hermanson ifrå Åhs sochen, angafz hafwa belägrat Brita Erssdotter ifrå 
Låchne sochn och Tramsta by, hwartill bäggie beiakade, och barnet föddes fiorton dagar effter 
Michaelis 1691, som i lijfwet är; warandes beggie aff oächta sängh födde, och ingendera förr 
medh den synden beträdder. 
 Resolutio. Såsom Jon Hermanson hafwer bedrifwit lönsko läger medh Brita Ersdotter 
som är född af oächta sängh, altså warder han saker effter 3 cap. Gifftmåhlabalcken L.L. till 
sina tiugu mark, och kånan Britha effter praxin plichtar medh sina tiugu marck. 
 
5. Bårgaren ifrå Hudwijkzwaldh Jonas Hälsingh beswärade sigh öfwer borgaren i Trund-
heem Jon Steenson, för dhet han intet hållit sitt ingångne köp och accord om 2000 ahlnar 
hälsingelärfft à 20 d. 24 öre för hwart hundrade, at lefwerera å Gregorii marcknadh 1691, och 
den som contractet icke håller, skulle i wijte gifwa tiugu dahl. s.m:t och han lijkwäll wrächt 
och sköfladt 700 ahlnar. Han hafwer och egenwilliogdt låtit länsman Alexandher Pållach 
wärdera lärefftet för 14 dahl. hundradt. Jon Stehnsons contract af den 5 februarij 1691 lyder, 
att dee köpslagat om 2000 alnar helssingelärefft, att handfå å Gregorii [fol. 407r] marcknadh 
1691, emoth richtigh betallningh. 
 Hwar emoth exciperades och inwändes, att han gärna hållit contractet, men intet kunnat 
antaga odugligit godz, och först 1300 ahl. och sedhan som något ringhare war 300 ahl. för 16 
dahl. hundrade, men dee 1300 à 10 ¾ dahl; och efftersom dee därom skolla kommit öfwerens 
på Gregori marcknadhen förledne åhr i gode mäns närwaru, hafwer han åklagarens gifne 
revers och obligation intet medh sigh, uthan i Nårie, hwilcket är lijka lydande medh dhet som 
upläsit är, men där står, godt lärfft. Anhållandes dilation till näste tingh. 
 Actor, at han icke allenast emottagit dee 1300 ahl:r utan och dee öfrige af accordz sum-
man 700 ahl; dhet Måns Jonson i Rijse skall kunna betyga. Jon Stehnson föregifwer sigh eij 
meera fått än 1300 och 300 ahl. lärefft. Actor beropar sigh på tålfman Måns Jonson i Rijse, 
som warit committerat dhem at förlijka i Wästbyen, som betyger sig intet kunna grant minnas, 
huru många bultar och stycken wore kastade och wräckte på en sijda, men wisserligen wore 
där fem packar, och därhoos påminner sigh, att Jonas Hälsingh sagt, dhet wara 700 ahl. Jon 
Stehnson säger, dhet kunnat wara fem packar, men icke ett hundrade ahl:r i hwardera. Måns 
Peerson i Berge uti Altzen sochn hafwer och warit tillstädes, och lärer kunna besanna dhet 
warit 700 ahl. lärfft, hwilcket actor säger sigh kunna medh sin edh hålla. [fol. 407v] Jon 
Stehnson säger sigh där medh willia wara nögd.  
 Befallningzman Jacob Graan berättar sigh höra dem wara oensse, icke om mehra, än att 
Jon Stehnson wille sina warur till läreffts betallningh altför högt stegra, men uti dhet öfrige 
wore dee förlijchte, men huru och på hwad sätt, hörde han intet. Jon Stehnson beropar sigh på 
Erick Gunnarson i Öne, Nills Tårkellson i Glöta och Måns Pederson i Berga, att dee skola 
wetta betyga att Hälsingen war nögd för dhet sämbre medh 16 dahl. för hundrade, och begärer 
dilation. 
 Resolutio. Alldenstundh Jon Stehnson påstår, deth Jonas Hälsingh för dhet sämbre läreff-
tet uti Erich Gunnarsons i Öne, Nills Tårkellsons i Glöta och Måns Pedersons i Berge när-
waru, warit nögdh medh 16 dahl. kopp.m:t för hwar hundrade aln, hwar till Jonas Helsing 
icke samtycker, derföre begärer Stehnson dilation till dhes bemelte persohner blifwa lagligen 
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för-hörde. Altså finner rätten skälligt, saken låta beroo till dhes besagde persohner kunna 
blifwa lagligen examinerade, som twijfwels utan lära och wetta betyga, huru många 100:de 
alnar af dhet sämbre slaget warit, som Jon Stehnson emottogh. 
 
6. Capitenleutenanten Anders Treffenberg gaf widh handan, att dragon Nills Jöranson 
Kempe hafwer dato bekändt sig stullit ullan och sex öre s.m:t i Häste by uti Röden sochn, och 
ullan förwaradt i Frössö kyrckias bogårdh. Hwarföre blef han ifrån fånghuset [fol. 408r] up-
kalladt, och där om tillfrågadt, som bekänner sigh stuhlit ullan och sex öre s.m:t, men intet 
bränwijnet och penningarne af Hemmingh i Trustadh. Ullan bars och fram, som wäger fem 
m:k. 
 
7. Capitenleutenanten Anders Treffenberg inlefwererade fölliande attester, att länsman 
Alexander Pållach hafwer anno 1687 uti Nårie köpt tobaak af Joon Steenson, och efftersom 
han icke förr än i förledne höstas blifwit underrättadt att officererne böre effter Kongl. Maij:ts 
tobackzplacat sådant icke förtijga, hafwer han dhet eij underlåtha kunnat.  
 Swän Peerson i Härkie attesterat den 10 novemb. 1691, att Alexander Pålach köpt 1687 
på Löfångers marcknadh i Nårie af Joon Stehnson, en tobaakz kista, och han hulpit honom 
taga up samma tobaak utur tobakzkistan, at läggia i hans slädakista, dhet Swän Peerson nu 
tillstår, och säger honom då säija, sig därtill låf hafwa. Nills Pederson i Mällbyen af den 11 
novembris, att Alexander Pållach köpte aff Jon Stehnson i Nårie tree wåger tobak. Han 
berättar nu sig see honom köpa een tobakzkista, men intet wara tillstädes, när tobaket 
upwogz.  
 Peder Simonsson i Berge af den 20 novemb. att Alexandher Pållach köpt af Jon Steenson 
een tobaakzkista om tree wåger, och länt honom därtill tree r.d:r specie. Han bekänner nu, 
sigh höra enär dee slötho köpet, och sågh kistan där stå, men tobaket intet besågh, eij heller 
wogz dhet upp, utan sades den bestå af 3 vågar, eller 6 lispund. [fol. 408v]  
 Dragon Erich Bergmans af den 22 novembris, att han 1687 tiente hoos lensman, och 
folgdt honom till Nårie, och tillijka medh Swän Peerson i Härckie hulpit lägga tobaket uti 
slädakijstan, dhet han heem förde, och effter handen bårtsållde, dhet han nu tilstår. Hwartill 
Alexander Pållach swarar och föregifwer, witnen wara upstussade, och enär dee aflagt sin edh 
will han sig däröfwer förklara: protesterandes emoth Peder Simonson och hans son Nils 
Pederson, att wittna i saken, efftersom dee äre sins emillan strijdige, hwar af Peder Simonson 
sägher sigh eij wetta. Då förbråddes han, å sidsta lagmanstingh gifwit attest emot en hä-
radzdom, hwar till han nekar.  
 Nills Pederson skall och effter wittnen opbrändt fyra skålpund tobaak, af fruchtan at lens-
man skulle få kundskap därom. Emoth Swen Peerson för een gamall action dee sins emillan 
hafft, men lagliga deciderat, och sedhan wänligen umgåtz. Emoth Erich Berghman för dhet 
han skall olåflighen luppit utur sin tienst.  
 Alexander Pålack bekänner sigh 1687 af Jon Steenson köpt en liten kista toback om twå 
wågar, som då låfgifwit war, huaropå opwijstes sahl. gouverneurens h. Lennart Ribbingz 
ordre och breef till befallningzman Jonas Wargh af den 21 januarij 1687, at tillåtelligit war 
införa toback emoth tull och accijs, dhet befallningzman den 14 februarij 1687 uthskrifwit att 
publiceras och förkunnas allmogen, dhet han säger sig hafwa [fol. 409r] giordt. 
Capitenleutenanten sade, dhet lärer wäl wijsa sigh, om dhet tobaak hoos generalinspectoren är 
förtulladt. Pedher Simonson och Swän Person berättade, hwar kista håller tree wågar, och at 
dhen som länsman köpte, war full, hwar till han nekar. 
 Såssom länsman Alexander Pållach bekänner, sig a:o 1687 köpt twå wågar toback i Nårje 
af Jon Stehnson, och af sal. gouverneurens h. Lennart Ribbingz resolution och ordres daterat 
den 31 januarij 1687 och då warande befallningzmans Jonas Warghz utskrefne ordres 
bewijses, att dhet war tillåteligit, emoth tull och accijs betallande, dhen han föregifwer sig till 
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befallningzman hafwa lefwereradt. Altså finnes rätten honom icke wara straffwärdigh för dhet 
han tobaket sigh i Nårje tillhandlat, men måste å näste tingh bewijsa sigh dhet förtullat och 
accijsat hafwa, elliest och i widrigt fall, hafwer han at wäntha laga correction och näfst. 
 
8. Capitenleutenanten Treffenbergh angaf Alexander Pållach hafwa 1688 beslagit Oloff 
Oloffson i Miälle medh olåfl. tobaak, och dhet låtit nedertysta för en r.d:r, bewijsandes dhet 
medh Peder Simonsons attest i Berge af den 20 novembris 1691, lydandes at Oloff Oloffson 
sållde 1688 åth een dragon 1/4 aln tobaak som dhet angaf för länsman, och han tagit Pedher 
Simonson medh sigh, och sparckadt upp hans källaredör och funnit ett skåhlpund toback, dhet 
han till sig togh [fol. 409v] och sedhan i förlijkningh tagit en r.d:r, dhen Oloff länte aff dragon 
Oloff My, hwilckett Peder Simonson tillstår?  
 Resp. att han påminner sigh finna olåfl. toback hoos Oloff Oloffson, men intet war dhet 
ett skålpundh. Peder Simonson sade att ingen dhet wägha, begärandes länsman dilation till 
näste tingh, at swara bonden, och icke hafwer medh capitenleutnenten i dhet måhlet beställa. 
Oloff Oloffson berättar, sin faderbroder i Nårje, Erick Olofson, sändt till sin fadher ett 
skålpund toback, hwar af fadren sigh gifwit fyra ahlnar, och han intet där af såldt, utan länt 
een dragon, Gabriel Ström benembd, 1/4 aln där aff, och länsman och Peder Simonson 
kommit och ransakat däreffter och wäll sparckadt på källardören, men icke upphafft förr än 
nyckellen skaffades, då han fan till tree ahlnar, dhem han bårttogh, och een tijdh däreffter 
sagdt, om iag will gifwa sigh en r.d:r skulle han få tobaket igen, dhet han säger i Peer 
Simonssons närwaru giordt, och enär han r.d:rn lefwereradhe, fick han sitt tobaak igen; 
säijandhes sigh bedit capitenleutnanten dhet andraga, dhet capitenleut:n sägher sigh på hans 
wängnar giordt, men uti brefwet till häradzhöfdingen förmälles citation icke begäras på Olufz 
vengnar. 
 Emädan såom af ransakningen befins, att gamble nämbdeman Peder Simonson warit 
medh länsman Alexander Pållach, enär tobaket hoos Oloff Oloffson i Miälle 1688 confisce-
rades, och äfwen wäl då Oluff [fol. 410r] skall gifwit länsman en r.d:r och fått igen sitt tobak, 
warandes altså begge såsom intresserade i dhet målet. Och så wijda Peder Simonson intet 
stämbder är at swara för samma angifne förseende, så pröfwes skiälligt, att saken kan icke 
skillias åth, uthan måste een gångh ageras och uthföras: blifwandes fördenskuldh opskuthen 
till nästa tingh, så Oluff Oloffson, Alexander Pållach och Peder Simonson skolle comparera. 
 
9. Corporal Dafuid Simonson itererade sin klagan emoth Grehlss Carllson i Wällwijken, om 
på fohran tagne häst, som han illa födt och förderfwat, och måst igentagan, och födan ifrå 
Kindersmässa till wåhren; wijsandes med rustmestarens Johan Bergklyfftz, Måns Jonsons i 
Rijse och Peders i Glasäthers attest daterat d. 7 huius, att hästen war medh sitt goda och fulla 
huld, frisk och färdigh enär Grells honom togh, men enär han kom tilbaka aldeles uthmager 
och illa medhfaren. Måns Jonson berättar, dhet hästen hela sommaren gått på Kongzgårdz 
ägorne, och war full och feth, men intet sågh han honom, enär Grehls togh honom. Grehls 
nekar honom wara med godt hull, utan mager och siukligh, dhet Oluff Jonsson, Peder Olsson, 
Jon Jönsson och Siuhl Mattzson i Fulstadh den 6 huius medh sina nambn och bomercken 
attesterat. Tilläggiandes Grells, att han hästen skördeandtijden bårtlegd till Karin på Kongz-
gården neder till Medelpadh, hwaraf han blifwit mager. Måns i Rijse säger sig icke see honom 
[fol. 410v] sedan han kom tilbaka, förr än han Kindersmesstijden lembnades till Dafuid, då han 
war mager och skafwen i Silliestahn och annorstädz. Grelss påstår, at hästen war siukligh, 
enär han honom tagit effter attestens lydellsse, och att dee låfwadt den edelligen besanna. 
 Såsom begges attester äre twärt emoth hwarandra, och Grehls Carllsons wittnesmän äre 
frånwarande och han påstår dhem kunna sin attest edelligen besanna; Altså pröfwar rätten 
skiälligt, at låta saken bero till nästa laga tingh, då beggie parternes witnen och attestanter 
skohla sigh inställa lagligen at afhöras och sedhan skall dom dhem emellan föllia.  
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10. Capitenleutenanten Anders Treffenberg tiltalte lensman Alexander Pålack, för dhet han 
1688 chronhemmannet i Gehnwalla, som Erich Pederson på friheet optagit, hafwer höö slagit 
och bärgadt een dehl sielff, och een dehl åth andra bårtlegdt, och derföre upburit betallningh, 
och lijkawist uthpantadt af Erich Pedersons fader Peder Erson i Månsåsen, medelst caution för 
cronohemmannet 20 dahl. 20 öre s.m:t? Hwartill swarades, att han medh capitenleutenanten 
intet i dhet fallet hafwer beställa, och enär bonden honom stembner, will han comparera, men 
icke emoth capitenleutenanten, som i höslaget är intresserat. Resp. att bondhen sigh full-
mechtigadt att höra dereffter, och wäl begärt kundskap att kunna få leija någon slått, och 
lensman swaradt sigh willia slått uplåtha tillijka med sigh och altså sändt sitt folck till honom, 
men hwarest dee [fol. 411r] slagit, weet han intet, och gifwit honom om hösten 1688 i 
Brunflodh ett paar älgzläders handskar till betallningh för sex dahl. kopp.m:t, hwarmedh han 
war nögder. 
 Länsman bekänner sigh fått handskarne, men dhem contant betallt, hwar till nekas. Capi-
tenleutenanten frågade, hwij han pantade bonden, enär han wiste, att hemmannet war höslagit, 
och icke sigh krafdt om han något haftt at fodra? Resp. att han giorde dhet för capitenleute-
nantens skuldh, och wille see huru der medh blifwa skulle: wijsandes 1688 åhrs uthlagor 
effter regementzskrifwarens Nills Molijns uthräkningh böre wara 19: 26: 8 s.m:t, och resten 
för 1687 är 18 öre 4 p:g:r, hwilcka han effter befallningzmans Jacob Graans ordre af d. 8 maij 
1691 förledne höst låtit uhtaga genom sochnprophossen Jon Hansson och nämbdeman Anders 
Erson i Månsåsen 20 dahl. 20: 16 p:g:r, förståendes, att tijo dahl. s.m:t lefwerertes först, och 
sedan uthtogz den 19 novemb. 1691 10: 20 ⅔, och effter regementzskrifwarens quittens d. 18 
nov. 1691 lefwereradt 20: 12: 8, och altså exequerat högre och mehra 8 ⅔ öre som prophossen 
måst tagit för sitt omaak, dhet Jon Hanson tillstår, och dem wäl förtient, efftersom han tree 
gånger dijth een så lång wäg warit. Befallningzman berättar sigh intet wettadt at lensman 
accorderat slåtten till sigh 1688 för tijo dahl. s.m:t, och derföre dhet i excution intet nämbdt. 
 Erich Pederson bekänner sigh accorderat medh länsman, att han 1688 skulle bärga all 
slått på Gehnwalla chronogårdh för tijo dahl. s.m:t, emädhan som han eij mechtar gården beså 
eller slå, och at han blifwit krafder för samma åhrs utlagor, och lensman swaradt sigh tijo 
dahl. s.m:t till regementzskrifwaren för [fol. 411v] slåtten lefwereradt, och han där effter 
frågadt, och regementzskrifwaren där till nekadt, men länsman undragher sigh action, och will 
bewijsa sammanhanget om bemelte tijo dahl. s.m:t, nekandes sigh någon betahlningh af 
capitenleutenanten för höslaget fått, som skulle wara halfwa delen, ehuruwäll han låtit taga 
mehra och dhet bästa, hwar till nekas, och föregifwes at lensman togh först effter behagh.  
 Länsman berättar, Erick Pederson sigh skänckt bemelte tijo dal. för hafde omaak at 
förlijka honom och hans fader Peder Erson. Resp; att han fått derföre ett lass halm, och intet 
efftergofwos dee tijo dahl. s.m:t. Lensman säger sig wähl förstå, sigh dhet intet kunna 
bewijsa, och där uti illa giordt: gifwandes till ordsaak, sigh intet wellat kräfia capitenleute-
nanten, förr än han skulle see, huru deth aflöpa skulle. Resp. om något warit, så hade dhet 
wähl skiedt, och om han sålledes warit interesserat, så hade han wähl tegat, och icke tagit 
partes actoris. Item, att han skieppadt bårt till Swän i Härkie och Måns i Rijse af samma slått, 
och tagit betallningh, hwar till beiakas, men capitenleutenanten fått lijkawäll halfwa slåtten 
och intet kunnat allena betalla uthlofwade 10 dahl. s.m:t.  
 Capitenleutnanten Treffenberg beswärade sig öfwer länsman Alexander Pållach, för dhet 
han, enär stembningen honom genom nämbdemän Måns Jonson i Rijse och Nills Jonson i 
Fillstadh lefwerertes, sagt sigh hålla capitenleutnanten för een skälm till dhes han bewijser 
sigh sådant; begärandes effter adelige privilegier på honom satisfaction? Hwar till lensman 
nekar, förmodandes twenne bröder icke må få wittna emoth [fol. 412r] sigh, och att han därför 
icke stembder är, och will een annan gångh swara därtill. Capitenleutenanten swarade dhet 
härkomma af hufwud action, och begärer att den må uptagas och afhielpas. 
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 Nämbden förehöltz, at lensman förordsakat medh sitt accord, at chronan intet fått sina 
utlagor i rättan tijdh, och huru dhet bör anses, och stadnade eenhälleligen, at dhet icke kan 
rächnas för någon otroheet, efftersom åboen dhet friwilliogt giordt, utan bör gifwa interesse 
för dee tijo dahl. s.m:t han icke lefwererat för höslaget, och söke han capitenleutenanten. Och 
för olaga pantningh plichtar Alexander såsom för annan wåldsamheet. 
 Såsom Alexander Pållach hafwer 1mo) medh chronohemmannetz i Geenwalla åbo, Erich 
Pederson, sigh tillaccorderat all des slått at häfda och bruka a:o 1688, och derföre tillsagt ho-
nom at gifwa tijo dahl. s.m:t och dem icke betallt, hwarigenom och desmedelst 2do) Kongl. 
Maij:ts och cronones utlagor icke blifwit i rättan tijdh betallte, utan in novembri 1691, effter 
regementzskrifwarens welbet. Nills Molijns quittens af den 18 nov. 1691 lefwererade, 3tio) 
oachtadt, at länsman bordt först effter treffadt accord medh åboen, till cronones uthlagor 
lefwerera utfästade tijo dahl. s.m:t, som dåch ett oförswarligit accord är, haf:r han af åboens 
Erich Pederssons fadher, Peder Erson i Månsåsen, såsom dhes cautionist, först effter giordh 
påminnelse bekommit 10 dahl. s.m:t den 5 novembris 1691, och sedan genom sochnepro-
phossen Joon Hansson, i nembdemans Anders Ersons närwaru, låtit exequera d. 11 novemb. 
[fol. 412v] 1691 10 dahl. 20: 16 p:g:r s.m:t och, som sagt ähr, d. 18 novemb. till regementzskrif-
waren Molijn lefwererat 20: 12: 8 s.m:t huar uti begripes resten för 1687 18 öre 4 p:g:r s.m:t, 
och dy uthexequerat 8 öre 8 p:g:r dito mynt meera än wara borde, som han räknar för pant-
marck, som för dhenne tijdhen intet beståtz, effter Kongl. Maij:ts nådige förordningh 1688. 
 Altså finner häradzrätten, af ofwantalde motiver skälligt att döma Alexander Pållach åth-
minstonne på höga öfwerheetenes nådigste behagh, wara skyldigh att interessera utfästade 10 
dahl. s.m:t till 1686 åhrs uthlagor för Geenwalla gårdh, ifrån Johannis 1688 till medio novem-
bri 1691, som är tree åhr 4 ½ månadt à 6 pro cento, som belöper sigh twå dahl. 19 ¼ p:g:r 
s.m:t; och Erich Pederson, som af fattigdom intet förmått dhet öfrige och resten af uthlagorne 
betalla, gåes på höga öffwerheetennes nådige behag i dhet måhlet förbij. Där till medh pröf-
wes rättwijst, att Alexander Pålach för sitt förseende medh olaga execution, som effter lagh 
ansees och räknas som annan wåldsamheet, och derföre i anledningh af 28 cap. Konunga-
balcken L.L. saker till sina 40 marck, och der iempte obligerat wara, såsom een principal 
restituera Peder Erson tijo dahl. s.m:t, som han bort för slåtten sielf betalla, och söke han 
capitenleutenanten welb. Anders Treffenberg, som han effter ransakningens innehåldh will 
blanda och mellera i till sigh accorderade slått och ängiar af Erich Pederson, dhet bästa han 
kan och gitter.  
 Hwad h. capitenleutenantens muntel. giorde protest [fol. 413r] emoth lensman, för dhet han 
skall, enär stembningen så om denne, som om fleere actioner honom lefwerertes, sig schan-
derat och missfirmat, widkommer, så är och skälligt funnit, så wida till all action först requi-
reras och fodras laga citation som in hoc casu [i detta fall] intet skedt är, att därmedh ophöres 
till nästa laga tingh, då h. capiteinleutenanten kan dhet lagligen uthföra. 
 
11. Jon Ersson i Östbergh beswärade sigh öfwer länsman Alexander Pållach och hans hustru 
Märit Ersdåtter uti effterfölliande måtto, nembl. 1.) Att hans dåtter Märit, förledne höst, om 
een söndagh, gående till kyrckian, kändt igen ett sitt fåår ibland lenssmans fåår och dhet för 
honom sagt, och fått till swaar, i helfwetit är ditt fåår, och om du icke går bort, skall du få af 
een stöör pisk och hugg. 2.) Kommande ifrå kyrckian fölgdt sin dåtter dijth, och begärt sitt 
fåår igen, och hustrun brukat een skambligh mund på henne, och ibland annat skält för hoora: 
säijandes sigh köpt fåår på åthskillige orter. 3.) Enär han wille förswara sin dåtter för hore 
nambnet, hafwer länsman skäldt sigh för gamal grå skielm, och till sin hustru säija, dy intet 
soll slachten[?] strax dee komma i gårdhen, dhet capitenleut:n Treffenberg och feltwäbell 
Daniel Grijp åhörde, tillijka medh Peder i Glasätt och Oluff i Walla. 4.) Om måndagzaffton 
togh Märit medh sigh hustru Gertrudh i Tann, at föllia sigh och känna fåret igen, hwars högra 
örat war afklyfft, och sedermeera war länsmans märckie medh een tiärufläck fram i pannan 



 37  

 

satt dhär på [fol. 413v] och länsmans hustru sagt sigh hafwa köpt samma fåhr af Nills Kiehlson 
i Bällstadh, och Nills sade, å sina fåår wänstra örat wara afklyfft, som henne kungiordes, och 
hon swaradt, om dhet tijo gånger wore ditt, skall du intet få dhet igen för harmen skuldh, som 
Jöns i Bällsta och Olof Jonson i Rasten hörde? 
 Resp. [1)] att Märit både förr och effter predijkan wille medh trugh taga bårt ett fåår som 
hörde gården, och icke hennes fadher till, och medelst hennes owettigheet kommit till säija, at 
hon skall wara een hora till dhes hon bewijsar sigh stullit fåret.  
 2.) Länsman nekar sigh kallat Jon Erson gamal grå skielm, och ehrkänner feltwäbel 
Daniel Grijp uthan edgång wittna därom, som berättade sig höra länsmans hustru bruka 
mundh medh pijgan Märit om ett fåår, och at hustru Märit sadhe, att pijgan Märit skulle wara 
een hoora till dhes hon bewijser fåret wara sitt, men intet at lensman kallade Jon Erson 
skiellm, efftersom han gick af och an, och intet hörde effter deras mundbruk. 
 Oloff Olsson i Walla gafs och edhen effter, som berättar sigh komma gående, och hörde 
hustru Märit träta medh pijgan Märit om ett fåår, och at hon kallades hora, då fadren Jon 
Erson sadhe, henne ingen hora wara och hustru Märit swarade sig hålla henne för hora till 
dhes hon bewijser fåret wara sitt, och då war länsman intet uth på gården, och fast mindre 
hörde honom schandera Jon Erson.  
 Pedher Erson i Glasätt, effter aflagdan edh, bekänner sigh höra hustru Märit kalla pijgan 
Märit hora, enär hon kom körandes medh fåårhopen till ledet, och wille ett däraf [fol. 414r] 
taga, hwar till fadren nekadt, och fått till swaar, kan skee du hafwer hållit före, etz; och 
länsman stående på brohn sade, pass på du gamble gråhårige skälm, iag skall löna tigh för 
dhet du hafwer såldt tobaak i sommar.  
 Länsman, att han bedit Jon Erson stämbna sigh till höstetinget förr än slachtetijden 
infaller om fåret, och om bewijsas kunde dhet hans wara, skulle han dhet gärna få, men 
därhoos, att sina fåhr hållas altidh in i trädet. Jon Erson bekänner sig därom blifwa påmint, 
men årkade då intet narras med dhet, men länsmans fåår warit och uthur trädet, och huru 
skulle Ståcke och Glasätt fått taga igen sina fåår i trädet, om de icke kommit och warit blandat 
i hoop?  
 Resp. att Mathiæ Filmeri hustru känt sigh till ett fåår som hon intet ägde. Jon Erson 
tilspordhes, om han flere wittnen hafwer till sin sakz uplyssningh och han swaradhe, många 
där wara, och han inga kallat till wittnen, såsom dragon Anders Murmestare och fleera, men 
ingendera tillstädes. 
 Nämbdens eenhällelige votum till fölliande doom. Emedhan som Sweriges lagh icke 
tillåter någon sitt mistade fä, sielf effter behag igentaga, enär jäf och twifwelsmåhl är därom, 
uthan swäria dhet sitt wara, och pijgan Märet Jonsdotter dhet intet observerat och achtadt, 
utan både förr och effter predijkan å een söndagh, iemwäll om måndagen näst effter, tilbudit 
willia taga ett fåår uti länsmans Alexandher [fol. 414v] Pållachs träde, utur hans fåhrhoop, och 
hans hustru Märit Ersdotter, samma fåår hållit för sitt, och dy henne förwägrat fåret borttaga, 
och i höstas sagt till Jon Erson, att han skulle sigh derföre till höstetinget stembna, om han 
hade någon rätt därtill, för än slachtetijdhen inkommer, dhet han intet giordt, och lijkawell 
förmenar och påstår sitt fåhr warit, dhet honom förnektes. 
 Altfördenskuldh pröfwas skälligt, att Jon Erson sielf tredie effter 35 cap. 
Tyffmålabalcken L.L. skall swäria dhet twistiga fåret warit sitt, och enär dhet är skedt, skall 
dömas öfwer länsmans hustrus Märit Ersdotters fälte ordh om hans dåtter Märit. Och så wida 
ett wittne är, at lensman Alexandher Pållach hafwer kallat Jon Erson gammal grå skielm, så 
finner rätten skälligt och lagh lijkmätigt, at han skall sielff tålffte befrija sigh intet honom så 
kallat. 
 
12. Lensman Alexander Pållach, angaf drängen Peder Tohrsson i Imnäs, för dhet han 1691 
strax effter påska, till sin drängh Oloff Henrichson, ett skålpundh swart nårskt tobaak såldt, 
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dhet Oluff tillstår, och säger sigh till honom sällia en bössa för 15 m:k k:rm:t och taga ett 
skålpundh tobaak för 7½ m:k, och kommandhe samma dagen till Ångrohn i Myskie hafwer 
Jöns Peerson däraf länt een aln, hwar till Pedher nekar så wijda, att han af sigh intet swart 
eller nårskt tobaak fått, utan ett skåhlpundh blacht, dhet han köpt på marcknan, [fol. 415r] hwar 
af prob wijstes, som är tagit hoos Peder, men Oluff säger dhet eij wara af samma slagh. 
Dragon Hans Geritz (som hoos Peders huusbonde Pedher Brådson i Imnäs war tillstädes) sågh 
sigh få af honom swart tobaak, men Peder nekar aldeles. Altså kan därtill intet göras, medh 
mindre wittnen kallas, som kunna honom dhet öfwerbewijsa och fulltyga. 
 
13. Sunne sochn, Hara.  Jon Jonssons barn 2 tunland legat ödhe och obrukat 1688, 1689 och 
1690, och inga utlagor kastadt af sigh, och dy är skatterättigheeten heemfallit Kongl. Maij:tt 
och cronan.  
 
14. Befallningzman Jacob Graan begärte wetta högsta markgången på råghmiöhl förledhne 
sommar, hwar till nämbden, effter betenckiande, betygade at een tunna rågh köptes förledne 
sommar för 11 dahl. och högst à 12 dahl. kopp:rm:t. 
 
15. Hans Jonssons heman i Håff 4 ⅓ tunl. betyghes 1691 warit osådt och ohäfdat. 
 
16. Måns Olofsons hemman i Åkerängh af 5 tunland som Kongl. Maij:tt låtit sigh tillhandla 
opbiudhes första gången näste bördemän till lösn. 
 
17. Capitenleutnanten Anders Treffenberg stämbdt hustru Barbru, Måns Nillsons i Ståcke, 
andhre gången för tyfwegodz, och icke comparerat, uthan laga förfall; dy effter 33 cap. Ting-
målabalcken [fol. 415v] saker till sina tree mark. Hwar wid ihugkommes at hon till höstetinget 
war lagstembdt, och icke sigh infunnit, och föregifwit sigh siuker wara, dhet actor berättar 
wara obewijsligit. 
 
18. Till hörsampt föllie af herr öffwerstens och vice gouverneurens högwelborne h. Carl 
Hårdz resolution på Frössö Kongzgård den 27 juni 1691, undersöktes först om dragons Olof 
Härkes giorde drängtienst hoos regementzfeltskärn mester Jochum Kröger 1690, då tålfman 
Måns Jonson i Rijse berättade honom säija 1690 om sommaren sig wara lagstadd tillijka 
medh pijgan Ingridh i Fiolant uti Timbrå sochn och Medelpadh, och at han fått sin löön, hwar 
till m:r Jochum nekar, och föregifwer honom tient för math, och elliest fått för sitt arbete i 
andtijman någon betahlningh, men aldrigh stadgpenningh eller ordinarie löön honom gifwit. 
Föraren Peder Mårtenson, som boor näst in vid m:r Jochum i Wästerhuus, betygar Oluff säija 
sigh intet wara lagstadder, utan skulle där wara så längie han behagade. Jönss Peerson i Bäll-
stadh, Olofs wärdh, bekänner dhet samma. Oluff är och in aprili 1691, genom döden afgång-
en. Föraren berättar theslijkas att pijgan Ingridh war där under cur, och sedan där een tijdh 
arbetat, men intet stadd eller niuttit någon pijgolöön, som han hördt. Mester Jochum, at hon 
arbetade iblandh sedan störste curen war öfwergången, för åthniutne underhåld under sielfwa 
curen. [fol. 416r]  
 
19. Håldne husesyhn på chronohemmannet i Wällwijken och Sunne sochn af 3 ½ tunlandh, 
som dragon Jon Långhåår några åhr såsom sitt quarteer häfdat, och a:o 1687 lämbnadt osådt, 
och dåch måst swara till ränthan för berörde åhr 1687, och der till medh legat öde och obru-
kadt anno 1688, 1689 och 1690, öfwersågz på Sunne laga tingh d. 10 februarij innewarande 
åhr 1692, och befans af fölliande wilkor och beskaffenheet, nembl. 
 Hwardagzstufwan är odugligh och förruttnadt, så wäl syllorne som wäggbanståckerne, 
och lära dhet öfrige af wäggarne intet kunna till någon stugu brukas, om icke rösten, men 
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innanrede såsom spijsell, bordh och bänckar, sängiar och dörar finnas merndels duglige. 
Äfwen är och med förstugu camaren. 
 Gäststufwan är odugligh till wäggiar och taak, tillijka medh spijselln, och intet mehra 
nyttigt, än twå bänckiar och twå dörar medh tree gångiern. Sängstufwan odugligh till wäggiar 
och taak, och allenast een dörr medh ett långt och ett stackot gångjern behållit. 
 En låfftsbyggningh af 2:ne under- och 2:ne öfwerboder kan repareras med nytt gålf och 
een sylla. Den andra låfftsbyggningen dugelligh till wäggiar, men taket ofärdigt, besynner-
ligast på östre sijdhan. 
 Stallen kan icke göras dugelligh medh mindre den nederhafwes, och så wähl å den östre 
som södre sijdhan nytt insättes, och taket är aldelles förloradt.  
 Fähuset kan repareras med nytt taak och dör, och wästre långsyllan på södre ändhan bör 
med näfwer bewaras.  
 Foderboden kan medh ringa göras ferdigh. Något [fol. 416v] badstugutimber är heemfördt 
och skaffat. Kornladan till wäggiar är dugeligh, men taket dels bårtblåst och dels gamalt och 
dråppachtigt. Härtill fins ingen timberskogh, byhn och gården tillhörigh, utan måste köpas. 
 Åkeren legat uti fyra åhr i fast linde, och i långligh tijdh wanbrukat. Wedbrandh och 
gerdzlefångh kan ändtel. här och där finnas, men elakt muhlbete.  
 391 fambn gerdzlegård alldeles förruttnadt och förderfwadt. Ingen humblegård warit 
heller är. Under gården är fast ringa slått och ängiar, och som pröfwadt är icke öfwer 7 eller 
åtta lass enär åkerjorden blifwer opkiörd och brukat. Och derföre betyges, att gården een 
långh tijdh då af een, då af annan, warit brukadt, men måst för swagt foderbohl gå därifrån, 
och icke mera åkermåhl fins där, än effter skatten och tunlanden, icke heller fins där lägenheet 
till rödningh. Hwarföre är nembdens oförgrijpellige tanckar, att ingen kan dhet rätteligen 
opbruka och blifwa mechtig att kunna skatta derföre, som nu är, medh mindre deth blifwer 
förmedlat och skattlagdt för twå tunlandh, och under fyra åhrs frijheet, kan dijth kombne 
landbonde Grellss Carllson dhet intet opbruka, för än dhet blifwer förmedlat. Och på dhet han 
intet skulle flyttia derifrån, är han dels därom förtröstadt, hwilcket effter 1687 åhrs resolution, 
heemställes hans excell:s herr generalmaiorens och gouverneurens högwelborne h. Otto 
Vellingkz ändtellige gåttfinnandhe och resolution. [fol. 417r]  
 
20. Hållen syhn och besichtningh den 1 october a:o 1691 på chronohemmannet i Hara och 
Sunne sochn, aff 2 tunlandh, som Jon Jönssons barn tillhördt, och heemfallit Kongl. Maij:tt 
och chronan genom 1688, 1689 och 1690 åhrs ödesmåhl, är på Sunne laga wintertingh den 10 
februarij 1692 öfwersedt, och befinnes wara af fölliande wilkor och beskaffenheet. Nembl. 
 Stufwan om 9 ahl. långh och 8 ahl bredh, kan repareras med nya syllor och taakwedh, 
men förstugan är alldeles obotelligh. Sädes- och miöhlbodh kan göras färdigh medh ny 
taakwedh. Stallen sammaledes, men fähuset är alldeles odugel. En foderbodh där till är dug-
ligh. Hembl. huus dito. Kornladun är till wäggiar dugligh, men des taak odugligit. Källarbo-
dans taak är odugligh, och bör tillijka medh dören färdigh göras. Qwarnhuset aldeles förfallit 
Åkeren legat i fast lin och lägde uti tre åhr, och 1691 af nu warande åbo oprestadt siu mälling-
ar som är 1 1/6 tunlandh i ena sädet, och 11 5/6 mäl. i fast lin och lägde, och felar altså i åker-
målet effter landzssens rächningh, halfparten i säde och halfparten i trädhe 6 mällingar i c. [?] 
ett halfft tunland, halfparten i säde och halfparten i träde. Ingen timberskogh fins på 
bydzssens skogh och ägor, och på gårdzsens afradzlandh något, men icke tarfueligh till 
huusbyggnadt. Elack wedebrandh, och på gerdzlefångh stort mangel [brist] och hwarken 
diurfångh eller fiskewatn fins, icke heller bark- och näfwerskough, inga fäbodar och godt 
[fol. 417v] muhlbete, uthan måst nöija sigh medh bydzsens ringa muhlbete. Ödesmåhlet 
förordsakadt af omyndige barnens medellössheet och deras förwanthers wårdzlöös skuldh, 
iembwäll och att hemmanetz åkermåhl är ringare än skatten, och högre skrifwit, än uthsäde 
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fins. Betyges eij kunna bringas till fult bruuk och häfd under [lucka] åhrs frijheet, som 
heemställes högwelborne h. gouverneurens ändtel. resolution och godtfinnande. 
 
 
 
 
Rannsakning 13 juni 1692 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 491v–498r, RA. 
 
Anno 1692 den 13 junij höltz ransakning och rättegångh på Frössön om Kongl. Maij:ts och 
cronones förkomne ammunitions sorter [krigsutrustning] utur Frössö sochns kyrckherberge 
a:o 1691, närwarande befallningzman welbet:d Lorens Backman och ordinarie nämbden 
föruthan Oluff Erson i Årrwijken som bårtrest förr än sammankallelsen skedde. 
 
Först tillfrågades styckjunckaren Engelbrecht Skröder effter fullkombligit bewijs på bårt-
stuhlne och förkomne ammunitions sorter, emedhan som på ingifne specification på sidstled-
ne höstetingh, af twenne tolffmän underskrifwen, inga wärior finnas upförde, och lijkawäll 
äre någre i Wagle by igenfundne? Resp. att han bekom breff af befallningzman Jacob Graan 
at komma utföre och ordre till länsman på Frössön Alexander Pållach af den 26 martij 1691, 
lydandes at så wida kyrkherberget är oferdigt, at dhet lilla herberget, som står där mit emoth, 
skulle göras ferdigt, att ammunition kunde där inläggias, till dhes bodan blifwer ferdigh, och 
om han eij kunde wara tilstädes widh uthtaghninghen [fol. 492r] förordna twenne beskedellige 
män der till, at dhet blifwer wäll beställt: wettandes då intet at någon ammunition war bårt-
kommen, men blef dhet warsse, enär dhen uthtogz, och sågh hwad som på hwar sort felades 
till quantumet, och i deras närwaru sagdt sigh icke kännas widh, där warandhe sablar. Tålff-
män Swen i Härke, Måns i Rijse och Gunnar i Knyta påminna sig icke något tahl wara om 
sablarne, utan om några 5 el. 6 afslagne wärior och stumpor, och enär widhare däreffter 
söchtes, fans igen så många som kunna swara däremoth. Skröder föregaff sigh inga nycklar på 
några åhr till boden hafft, men dhet inventarium som herr öfwersten högwälb:ne herr Carl 
Hård läth 1688 uprätta och styckjunkaren Petter Ask a:o 1689, finnas lijke och enighe, och dy 
widh visiterandet 1691 intet så grant kunde sigh påminna om sablarne, men summan på 
wärjorne war rätt, och derföre opfördes inga wara bårta, och som han nu kan tänckia, så måtte 
tyfwen dhem inbracht, och så många af wärjorne stullit och uthtagit, och hades alt 1689 uth på 
marken och besågz stycketahls, och inga enbakar [större eneggad kniv] och sabel, då som nu 
funnes, dhet feltwäbel Daniel Grijp skall kunna betyga.  
 Befallningzman Jacob Grahn tilspordes, hwad anstaldt han giorde om wachtan för bodan, 
där ammunition lågh, sedan magazijns spanmåhlen togz där uth och lades i sochnstugun där 
brede widh? Resp. att förr än han skildes där ifrån, förordnades twenne karlar i wacht både för 
sochnstugun och bodan, och som han kan påminna sigh, wore dee ifrå Årrwijken eller Hara, 
och samma [fol. 492v] natt dem visiterat, hwar till Sunne boerne nekadhe, men befallningzman 
sade dhem wara wist ifrå Sunne sochn. Sunne nembdemän föregifwa sigh intet wettat någon 
ammunition där legat, dhet Frössöbona och säija, tänckiandes den blifwa uthtagen, enär 
spanmåhlen togz uth. Måns i Rijse säger, sochnen intet wettat om där war litet eller mycket 
inne. Dem påmintes at samma bodh för sidstledne feijgde, under och sedan, warit häfftat af 
ammunition, och at allmogen samptel:e af lensman Pållach begärt at Skröder skulle komma 
och uthtaga ammunition, och dee sålledes kunde göra henne färdigh till kyrkio-tijondens 
intagande, och Skröder wäll kommit, men allenast någre af allmogen, så at desmedelst och 
nycklarnes bårtowarande, intet kunde der till göras.  
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 Länsman Alexander Pållach tillstår, dhet befallningzman Jacob Graan befalt och förord-
nat wacht öfwer beggie husen, och därhoos hafwa upsicht der medh, dhet han säger sigh 
giordt, enär han hemma warit. 1690 den 14 juni transporterades spannmåhlen ifrån kyrck-
boden till sochnstufwan och den 10 martij 1691 fördes därifrån till Jerpe torn, och den 28 dito 
communicerades Skröder, at taga wara på ammunition. Beniamin Olofson ifrå Sunne berättar 
sig wara tingat tillijka medh sochnprophossen sahl. Daniel Hansson, at hålla om sochnestugun 
och lensmans kornladu, där och korn lågh, wacht för Hägle och Fanbyen i Sunne sochn och 
sedan för Frössön, och begynt dermed, som han kan sigh påminna, den 17 juni 1690, och 
lychtadt då tinget om hösten här slötz, men intet om kyrkboden, [fol. 493r] efftersom hon intet 
war nämbdt,och dåch offta kördt gietter därifrån, wettandes intet om ammunition eller annadt 
där inne legat.  
 Nämbden och Pedher Simonsson i Berge och Pedher Olofson i Giärde, föregifwa sigh 
intet wettadt någon ammunition där legat qwaar, och fast mindre dhen bewakadt. Befallningz-
man Grahn föregaf om icke warit wacht därom förordnat, som dåch war, och wachtan hållitz 
richtigh, för stufwan, så hade ingen kunnat röra bodan, som står hardt in widh. Respondebant, 
at pass åtta dagar war emellan spannemåhlen togz utur stufwan och bodan ophades och 
ammunition uthtogz, och i medler tijdh kunde skadan göras. Alexander Pållack sade sig intet 
kunna sigh påminna om någon wacht war befalt hållas sedan spannmåhlen uthtogz, icke heller 
at den skulle uphöra. Dragon Jacob Bryggare bekänner sigh offta stått wacht för stufwan, och 
hördt ingen nämbna bodan, dhet dragon Swän Eliæson och berättar, och där jempte at ingen 
kunde den tijden dijth komma och stiähla. Sochnprophossens hustru Brita Ersdotter föregif-
wer, Bryggiaren ifrå sin wacht wara bårta i tu dyngn, och bedit sigh om icke någon skulle 
komma, stugun bewaka, dhet hon säger sigh giordt, och hörde ingen tala om bodan. Befall-
ningzman Grahn sadhe sigh kunna bewijsa elack wacht wara hållen, och somblighe nätter 
ingen, hwar till ingen samtyckia wille. 
 Nämbden uthlät sigh icke kunna wähl see och förstå, antingen wachtan eller Erich 
Pederson i Wagle, som tagit flychtan till Nårie, bör wara Kongl. Maij:ts och cronones 
swaarsman, i synnerheet, emedan som aldrigh någon wacht war befalt om ammunition, utan 
om spannmåhlen, och [fol. 493v] enär spanmåhlen uthtogz, ophörde wachtan, och at Erich 
Pederson hölt och wacht, och till cammerath hade sin swåger Måns Jonsson i Rijse, hwartill 
Måns bejakar, föregifwandhes sig altidh och hwar gångh för sig legdt både Jacob Bryggiare 
och Beniamin Olufson. Jacob tilstår sig om wåren wara bedin af Måns och Erich, för dem stå 
wacht, det han en natt giordt, och at Erich Pederson om hösten 1690 strax effter tinget stått, 
och hållit wacht, som han hörde säijas, men intet sågh. Beniamin tilstår och så, sigh för Måns 
hållit wacht, och prophossen Daniel för Erich Pederson.  
 Swän, Måns och Gunnar berätta, enär bodhdören uplestes, synthes några golftillior wara 
upreste åth wäggen, och förnambns strax, at owännen där warit. Befallningzman Graan och 
lensman Pållack föregifwa gålfwet blifwa igenlagdt, och ståckar uthan före. Länsman i Röden 
Oluff Jonson, säger sigh till bodhan kommit om afftonen, enär spanmåhlen war uthtagen, och 
sågh gålftilliorne en eller twå st:n wara afhuggne och rest op åth wäggen, och hörde 
befallningzman tilsäija länsman, at twå karlar skulle stå wacht, och där medh gått sina färde, 
efftersom han intet där medh hade beställa. Befallningzman Graan, at dee lades igen så gått 
som kunde skee, och om icke någon fahra där med warit, så hade hwarken wacht blifwit 
förordnat, eller styckjunckaren tilskrifwen at komma uthföre. 
 Sedhan undersöchtes, hwem som begynte hålla wacht d. 14 junij 1690. Då nambngaf 
länsman Peder Jönson och Oloff Pederson i Årwijken. 2.) Pedher Chrestierson i Råhn och 
[fol. 494r] Mårten Jönsson i Tårp. Pedher Jönsson berättar sigh tillijka medh Oluff Pederson 
dagen effter spanmåhlen war burin i sochnstufwan, komma på wacht och lösa af prophossen 
sahl. Daniel Hansson, då befallningzman Jacob Graan war tilstädhes, och befalt bewaka 
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bodan, sochnstufwan och kornladan, men icke at wijsa dem som sigh aflöste, och at Mårten i 
Tårp kom, och dem aflöste, och han legdt Beniamin för sigh.  
 Länsman påminte sigh at Daniel Hanson hölt första affton och dygnet wacht, och at 
befallningzman Graan icke wille resa bårt, förr än twenne personer skulle komma å wacht och 
med dem tallat. 
 Capitenleutenanten Anders Treffenbergh berättar, sig många affton resa sochnstugan den 
tijden förbij, och såg ingen wacht där wara, och offta rijda kringom stugan, och lijkawel ingen 
funnit, och dhet för länsman berättadt, hwar till han beiakar, och säger sigh och dhet blifwit 
warsse, och alfwarligen allmogen tilsagdt at hålla richtig wacht. Befallningzman föregifwer 
sigh och kunna med flera officerares betygande bewijsa, offta ingen wacht där warit, och dy 
lensman tillsagdt at hålla hand deröfwer, hwar till han icke han neka. Skröder itererer om 
enbakarne och en sabell, till 26 stycker och at så många wärior är bårta, och hafwe enbakarne 
dels wäriefästen. 
 1691 in septembri är funnit emellan Wagle by och lensmansgården Håff i Gräfswedmy-
ran, ett stycke af ett lijfgehäng, 2 st. carbijn remar medh fult beslagh. En dito utan haka. 1 st. 
patrontaska af bleck bedragen, ett st. flintlåås af een flintmussqweth. 
 1692 den 15 maij hafwer dragon Jacob Claeson som tienar [fol. 494v] hoos Erich 
Pedersons hustru i Wagle, gifwit länsman an, sig funnit widh een gerdzlegårdh sex st:n wärior 
med bällior, twå dito utan, en dito afbruten et halfft qwart:r när fästedt, dhet han tilstår, och 
säger sigh kunna med edh betygha intet där af wettat, förr än han dem widh hagan funnit.  
 Den 19 dito af bemelte Jacob Classon funnit under een grahn, siu st. kårgar af wärie-
fästen, en st. handkafwel, 2 st. fästeknappar, ett st. ferdig flintemussqweth. 4 st:n läderlappar, 
som synes wara tagne af patrohntaskar, hwilka Jacob tilstår sigh tillijka medh dragonerne 
Oloff Myra och Oluff Wälkommen funnit, och intet meera där af wetta. 
 Medelst ofwanstående sorters igenfinnande kringom dhen afrymbde Erich Pedersons 
gårdh och ägor, hafwer befalningzman Lorens Bachman gifwit lensman Alexander Pålach 
ordre, den 26 maij sidstleden, at i gode mäns närwaru ransaka i hans gårdh effter ammunitions 
sorter, och funnit som föllier, nembl. 
 Uti een stall utom gården under gålfwet och een  
 hölada dito, flinte mussqwether  5 st:n 
 Lundt-mussqweth pijpor   3 st.  
 Gehängh   3 st.  
 Patrohn-kiök utan beslagh   2 st.  
 Spada   4 
 Item en sillia uthi gårdzsens arbets sähla af artollerie sählarne   1 
 Wärior medh fästen   3 
 Dito uthan fästen   2 
 En mussqweth pijpa satt i badstu-ungnen  1 
 Granntiers taskor   2 st.  
[fol. 495r] 
Erich Pedersson i Wagle, hafwer tagit saak å baak och rymdt till Nårie den [lucka] februarij 
sidstleden, och på Löfångers marcknadh ibidem, bekändt om Kongl:e Maij:tz och chronones 
bårtkombne gevär och ammunition, som föllier. 
 Nämbdeman i Röden Erich Gunnarsson i Öne, berättar sigh råka Erich Pedersson ifrån 
Wagle uthi Nårie på Löfångers marcknadh som där hålles in martio, och frågadt honom om 
bårtstullne ammunition, och hwarest han den förwaradt, och bekommit till swaar, att han intet 
den stullit, utan dragon Jacob Glumbåck dhet till sigh bracht at gömma, hwilcket han sade 
wara igenfunnit och effter inrådande, låfwadt skrifwa hijtöfwer där om. 
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 Oloff Olsson i Walla säger sigh och råkadt Erich Pederson på Löfångers marcknadh, och 
frågadt effter ammunition och omsidher swaradt, Gudh förlåte dhem, som ordsaken där till är, 
och sig bracht där uthi, och at Jacob Glumbåck weth huru där medh är beskaffadt. 
 Peder Simonson i Berge theslijkes, och berättar honom säija Gudh förlåte Jacob 
Glumbåck som sigh därtill och på den gahlna wägen bedragit, och stundom på honom illa 
bannadtz därföre, och at dee wetta wäll hemma hwar dhet ligger. 
 Erich Olofson i Berge sammalledes, at han sagdt Gudh förlåte Jacob Glumbåck som först 
bedragit sigh till at tagat och sedhan will förföra, och at Jacob wiste hwarest dhet war förwa-
radt, och kunde göra beskedh där om.  
 Michell Jönsson i Tann äfwen så, att han sagdt, Gudh [fol. 495v] förlåte Jacob som först 
kom dhet på gångh, och sedan will han sigh förrådha, och at Jacob wiste hwarest det war 
förwarat.  
 Oloff Jönsson i Degernäs påropades, och förhördes om han något däraff hördt? Resp. att 
han intet något af Erich Person och Jacob Glumbåck hördt om ammunition, utan näst för juhl 
kommit till Degernäs sedan han lagdt sigh om qwällen, beggie något druckna, och talt hijt och 
dijt, och Erich bedit Jacob gå till länsmansgårdhen, efftersom länsman intet war hemma, och 
Mårten Jonsson i Rijse sade, för sådant tahl bör I komma till tingz, då Jacob begärte Oluff och 
Måns till wittnen öfwer Erich Pedersons tahl och ordh. 
 Dhen 11 huius hafwer Jacob Claesson för länsman berättat, at barnen funnit i 
taakskijdhan hema i Wagle, då dee söckte effter sparfunghar, och gårdagen hemptadt därifrån 
nembl. sju st:n wärie klingor och twå st:n remar af pathron köök, een bukjohl [bukgiord, 
tillbehör till hästsele]. Twenne ringar som warit på för-sehlarne. 
 Erich Pederson blifwit läreconstabel 1675 eller 1676, och tient till 1681 då han fått af-
skedh, hwar af kan tagas, at han om sådant eij okunnigh warit. 
 Den afweckne Erich Pedersons hustru Maria Larsdotter ifrå Österåsen uthi Häggenåhs 
sockn, förehöltz hwad hennes man giordt, och at hon måtte där af wettat? Resp. att hon intet 
där aff kundhe förstå, och at han sällan war hemma, utan skräddat en och annan stans. Henne 
förehöltz, at en mussqwethpipa är funnen i des badstugu ungn? Resp. att ungnen war dels 
nedfallen, och [fol. 496r] at han den pass åtta dagar förr än han rymbde, uplagadt och intet i 
medlertijdh dijth warit, utan pijgan och, enär hon fick höra den wara där funnen, sedt 
däreffter, och så befunnet wara. Henne förehöltz och så at sillian som i des hwardagz åkrede 
suttit, kunde wäll sees wara af artollerie redskap? Resp. att hon ingen achtningh där på gifwit, 
och om hon honom effter något frågadt, fått altidh stackut och afwugt swaar. Näst för juhl 
skall han sagt sig willia resa till Nårie något at förtiena sigh till Kindersmess marcknadh, som 
intet blef af, och i juhlehälgen, effter som rychtet gick, at han skulle afhändt ammunition, sagt 
sig icke wara tyfwen, icke heller alldeles derföre frij, men Jacob Glumbåck, fastän han nu på 
sig onder är, och där medh stadnat, och sedhan sagdt, sigh aldrigh bekänna tyfwen. Om 
Gregori marcknadzdagz affton, som war een måndag, hafwer han gått till Degernäs, och icke 
kommit därifrån förr än om torsdagz affton seent, och om morgonen bittijda stigit upp, tagit 
mathsäcken, och sagt sigh måst fly till Nårie: hafwandes klädesjackan under wallmarsjackan, 
och enär han blef tillfrågadt och påmint om dhen som warit i lagh med honom, skulle 
derigenom blifwa frij, intet där till swaradt. Weckan tilförenne säger hon, honom taga math-
säcken och klädesjackan medh sigh bårt, och lijkwell igenkom, och då intet hwarken mat-
säcken eller jackan medh sigh heem hade, och enär han rymbde med alla, twifwels utan den 
tagit hoos sin systerman Måns Jonsson i Rijse, och at han trättadt medh Jacob i Degernäs. 
 Erich Pederssons fader Pedher Giöhlsson som boor i gårdhen, till 84 åhr gamal, berättar 
sigh intet af sin sons [fol. 496v] elacka handteringh wetta, och kunde wäl höra och förstå af 
folckz tahl, at han till bårtkombne ammunition war dels skyldigh, och tagit räddhågan till 
sigh, och rymbdt till Nårie, men af hans gömmor fast intet wettadt, icke heller af sillian, fastän 
han kunnat dhen sedt, och intet wettadt hwar han dhen fått, och icke war så sinnadt, at han sitt 
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förehafwande någon uppenbarat: säijandhes sigh kunna medh edh bedyra, sigh där af intet 
wetta. 
 Dragon Jacob Glumbåck förehöltz Erich Pederssons giorde berättelsser om honom i 
Nårie? Hwar till han nekadhe, och sade sigh intet till dhet ringaste där af wetta, fast än han 
deth skall sagdt, sig till bättre änskyllan, och intet olåfl:n medh honom hafft beställa. Honom 
förehöltz, att han en wärieklinga fått af Erich Pederson, hwar till han beiakar och säger sigh 
köpt för något öhl, den han sade sigh fått aff Hemmingh Ekeström, (som lönligen för några 
åhr sedan begifwit sigh till Nårie) som Erichs hustru skall wetta, hwar till hon nekar. Jacob, at 
han klingan intet dölgt utan sagdt hwarest han dhen fått, och samma wäria sålt till corporalen 
Mårthen Båck för 6 m:k kopp:rm:t, och samma dagen han henne fått, oppenbarliga hafft, och 
sagt för Oloff Jönsson i Walla, at han henne af Erich Pedersson bekommit, hwar till Oloff 
Jönsson beiakade, och sade dhet wara Gregori tijdh 1691. Oloff Jönson säger sigh bedit Jacob 
göra sin flijth at upspana tyfwerije, så kunde han där aff något niutha, dhet han säger sig hafft 
lust till, men icke kommit där ann. 
 Måns Jonsson i Rijse berättar sigh höra af Erich Pederson [fol. 497r] att Oloff Jönsson i 
Degernäs fått af honom twenne söndrige mussqwethpijpor, dhem han skulle fått i 
feijgdetijden, och at Oluff skulle där medh låtha Peder i Åkerängh byggia sin jernstöör: 
föregifwandes sigh intet gömbdt Erichs mathsäck eller klädesråck, och hwarken han eller 
hustrun warit hema enär han rymbdt till Nårie. Oloff Jönson tilståår sig af Erich Pederson för 
5 el. 6 åhr sedan hafwa fått en mussqwethpijpa, at låta laga en hans jernstöör hoos Pedher i 
Åkerängh, dhet Peder tillstår, och säger dhet wara wäl för sex åhr sedhan, men pipan sedhan 
igentagit. 
 Oloff Jönson berättar och tillstår sigh länt Erich Pederson sin häst och sonen at föra ifrån 
sigh och heem, effter sin hustrus inrådande, emedhan som han där längie nogh druckit, och 
sedhan skräddat i Rijse åth Oloff Ström. 
 Kyrckiowärden Swän Person i Härkie angaf Erich Pederson warit kyrckiowärdh på 
Frössön, och för dhes spanmåhl skyldigh: begärandhes at dhet måtte inprotocollerat blifwa. 
Erich Pederssons hustru tilstår, 1690 åhrs kyrkionnes tertial wara kommen i sin mans händer, 
och något däraf försåldt, och något hemma förtärdt, och som h[o]n kan tänckia, skall dhet 
warit till siu tunnor korn. Befalningzman Backman observerade, at där så blifwa skulle, at han 
tiufften skulle betalla, at bewijsas måtte, huru mycket han till kyrckian monde wara skyldigh. 
 Nembdens betenckiandhe är, at där wachtan icke fins rätt wara ordinerat, heller wachtan 
sigh försummadt att den eller dee böre wara chronones swaarsman. Men så widha dhen för-
rymbde Erick Pederson sielf och [fol. 497v] hållit wacht, och kunnat tyfnaden giordt, och saken 
sigh påtagit, och een dehl aff mistade sorter in- och uthomgårdz hoos honom fundne äre, 
heller kan dhet wara giordt emellan dhet spanmålen uthur stugun togz och wachten ophörde, 
och styckjunckaren kom at emottaga ammunition, så hålles säkrast wara at hwad som felar, af 
hans ägendom och löösören måtte betallas. 
 Ehuruwell nämbden hade godt fogh, dhen för Kongl. Maij:ts och chronones swarsman för 
des bårtkomne ammunition hålla, som kan öfwerbewijsas, antingen iche rätt wacht ordinerat, 
heller dhen som dhen försummadt, så är lijkwäll eenhälleligen slutit och för skälligt funnit, at 
Erich Pederson i Wagle som saken tagit å baak och på sigh, och för dhen ordsaken rymbdt 
öfwer till Nårie, och icke allenast för trowärdigt folck bekändt sigh där i skyldig wara, uthan 
och en dehl af mistade sorter äre så innom som uthom hans heemwist fundne, skall hwad som 
felas af hans ägendom betallas, som wärderadt är för 43 d. 5: 8 s.m:t effter en särdelles speci-
fication, och sedan effter Kongl. Maij:ts straffordningh, såsom för annan tyfnadh böta tre 
gånger så mycket. Sedan, hwad som af cronones gewäär och ammunition hoos bemelte Erich 
Pedersson fundne äre, sedhan dee förkombne äre afdragne, såsom twå st:n flinte mussqweter 
och tree st:n gambla lundte mussqwethepijpor, 9 st:n wärior medh dåppskor, bälior och fästen, 
twå st:n dito utan bällior och med fästen, twå st. dito utan dåpskor och fästen. 4 st:n 
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oskäfftade brukade spadar, 8 st:n swerdzfästen, twå handkaflor och tree knappar, en carbins 
haka och ett flintlåås, widhkommer, [fol. 498r] så ehrkännas dee äfwenwäll till Kongl. Maij:tt 
och chronan emädan som dee chronones warit, och han dhem på hwariehanda olåfligit sätt 
tagit och fått. Hwarwidh observeras böör hwad Seriges lagh uthi slijka måhl, såsom 3:de cap. 
Tyffmålabalcken L.L. och 21 cap. Edzörebalcken L.L:n, tallar och biudher om giäldh och 
hwar och ens hafwande skällige prætention och rätt. 
 
 
 
 
Rannsakning 8 augusti 1692 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 511r–515v, RA. 
 
Anno 1692, den 8 augusti begyntes inquisition och ransakningh effter herr gen. maiorens och 
gouverneurens högwelb:ne herr Otto Vellingkz commission och ordres de dato Giefle den 16 
julij sidstleden, öfwer några herrar officerarers bostellens fehlachtigheet som herrar 
munstringzcommissarierne till hans excell:s remitterat, och nu afgöras skohle, närwarande 
ordinarie nembden, och till större säkerheet, om något wore sedhan hålldne husesyner 1691, 
antingen bygdt och reparerat eller förderfwadt och eftersatt. Så äre dee nu detta dato i 
capitenleut:ns welb. Anders Treffenbergz och regementzauditeurens welbet:d Pehr Hiortz 
närwaru å nyo öfwersedde och igenomlupne, och hwar för sig särskildt iembförde med Kongl. 
Maij:tts husesyns ordning af anno 1681, och är befunnit som föllier.   Nembl. 
 
1. Regementzquarteermestare bostelle Åkerängh i Sunne sochn af 5 tunland, dhes skatterät-
tigheet är inlöst af Kongl. Maij:tt, hwarpå regementzquarteermestaren welb. Carl Hammar-
skiöldh boor, och häfdat ifrå åhr 1688 inclusive, och inga byggningzmedel bekommit, och 
befanns aff föliande beskaffenheet, såsom: 
 1.) Sätestugan är upsatt näst förr hemmanet inlöstes och är ferdig till wäggiar och taak 
med alt innanrede. Dåch hafwer herr regementzquartermest:n där warande 5 st. stora fönster 
köpt och insatt, och dee öfrige fyra st. små och sundrige äre i behåld, och der till medh 
[fol. 511v] fyra dörar till byggningen låtit göra, och panela kringh om fönstren och dörarne, 
iembwäll och ett källarcontor med dörr, små gångiern och smellås. Källarehwalfwet är och 
sedermeera reparerat och dels opmuradt, hwar uthi mäst altijdh watn står. 
 2.) En framcamar i samma knytningh dito färdig medh alt innanrede, och är på denne 
byggningh at observera, at h. regementzquartermestaren så stugu- som framcamartaket medh 
näfwer optäckt och belagdt. 
 3.) Hwardagzstugun är funnen odugligh till wäggiar och taak, och een ny æstimeres 
kunna upsättias, tillijka medh den nyttningh som af den gamble kan hafwas intet ringare, 
emedhan som ingen timberskough på des ägor fins, än medh och för  20:  – : – 
 4.) Stålpherberget wäster om gården, räknas för wisterhuus, hwars underbyggningh på 
nårra sijdan är neder i jorden och förruttnadt tillijka medh syllan hwar å golfwet ligger, och 
kan dy intet göras duglig medh mindre dhet opwäges som kan kåsta medh taakwedhen  
      6:  – : – 
 5.) En låfftzbyggningh öster på gården medh 2:ne underbodar och en ofwantill medh 
uthskått öfwer porten är aldeles odugeligh, och behöfwes i dhet ställe een sädes- och miöhl-
bodh af trenne rum, 9 ahl. långh och 7 ahl. bredh nedantill, men öfre rummet medh utskåttet 
14 ahlnar som profwes kunna opsättias och göras ferdigh med och för  18:  – : – 
 Porten med dhes jern å den lilla och större    2:  – : –   
[fol. 512r]  
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 6.) Gamble härberget nårr om gården utsees till redskapshuus, och kan brukas och nyttias 
någon tijdh. 
 7.) Portlijdret är widh g:le låfftsbyggningen och måtte där blifwa. 
 8.) Hembligit huus nytt och färdigt af h. regementzquart:rmestaren opsatt. 
 9.) Badstugan är liten 6 ¾ ahl. långh och 6 ahl. bredh och kan elliest passera, och är fuller 
af h. regementzquart:rmest:n å nyo medh godt barktaak optecht, och h. Hammarskiöld 
betyges altså måst ålijtha grannen om hans badstugu till malt- och quarntårckningh; dy göres 
förslagh till een ny och större om 12 ahl. långh och kåpungn medh lafwar etz; för och medh 
     10:  – : –  
 10.) En stall af 4 hesterum med dugl:e wäggiar men brädhtaket oferdigt, och ofodrat widh 
dyngstahn, som kan göras medh      1:  – : – 
 11.) Ett nytt fähuus, 16¼ aln långdt 13¼ aln bredt innom knutar, af herr regementz-
quartermestaren 1690 upsatt, och är in alles färdigt. 
 12.) Gamble kornladun hålles för foderhuus, hwar till hon och brukas, och är 1691 till 
taket förbettradt med barck och kan någon tijdh brukas. 
 13.) Ett nytt swijnhuus af regementzquart:rmest:n upsatt. 
 14.) Kornladun pröfwes kunna göras dugligh enär dhen opwäges och nårra långsyllan 
insätties, och loan på nårra ändan lagas och fodras medh och för    3:  – : – 
 Halmlidret där bredewidh är af h. regementzquart:rmest:n medh nytt timber oplagadt. 
 Så wijda trenne stugur äre på gården, så pröfwes, [fol. 512v] lijkmätigt den 4:de § i huse-
syhnsordningen, icke fleere här behöfvas, och altså gåes den gl. bryggstufwan och gamble 
byggningen wäster på gården af 2:ne små stugur förbij, dåch reserveres Kongl. Maij:tt och 
chronan des innanredhe af fönster, bordh och bänkiar med spieldh och jernstänger, som 1691 
åhrs husesyhn innehåller och utwijser. 
 Utaf 1691 åhrs befundne halfgill haga af 704 famnar äre 180 fam:r opgärdade och 
förbättrade och gilla giorde. Rester altså 524 f:r hwilcka giöras ferdige medh    8:  6: – 
 192 famnar rijshaga som för gamalt warit skijdhaga och bör opgärdas à 1 öre 
       6:  – : – 
 160 fam:r aldeles oduglig gerdzlegård opsättes à 1 öre    5:  – : – 
 Sunnerste höladan i ängiet nedan åkeren bör undertimbras som æstimeres kunna skee 
medh     – : 24: – 
 Humblegården är af intet wärde, och dy bör anläggias till 200 stänger à 40 st:r om åhret, 
måste altså åboen i sina 5 åhr den färdigh göra, som æstimeres kåsta    5: 16: –   
    85: 14: – 
 
 Herr regementzquarteermestaren Hammarskiöldh hafwer åbodt bostellet Åkerängh i fem 
åhr medh innewarande, och åligger för sina åhr byggia, och haf:r bygdt, nembl. 
 Ett nytt fähuus, 16¼ aln långdt och 13¼ aln bredt innom knutar, medh innanrede och 
godt näfwertaak, räknadt för tree åhrs byggnadt. 
 5 st. fönster köpt à 1 d. s.m:t     5: – : – 
 Stugun och camaren som med bark woro täckte då hemmannet köptes, med näfwer 
öfwerlagdt af 14 våger [fol. 513r] à 4 öre och taakweden medh arbetzlönen æstimeres för 1: 10: 
16, hwar medh regementzqwarteermestaren i anledningh af reglementetz 4:de § icke kan 
graveras. Facit      2:  2: 16 
 4 st. dörar med panehlningh à 16 öre    2: – : –  
 Panelningen kringom 2:ne fönsterrader à 10 ⅔ öre  – : 21:  8 
 Låtit göra stoora porten med den lilla, och kan kåsta med beggies gångiern   2: – : –  
 Ett lijtet swijnhuus    – : 21:  8 
 Ett hembl.huus emoth fähuuswäggen    – : 16: –  
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 Emedan som widlyfftige gerdzlegårdar till bostellet ähre och betyges warit förfalldne 
1688, då hemmannet köptes, och åbon altså förordsakadt den förbättra med nytt gerdzell och 
stöör til 613 famnar, hwaraf drages 30 fambnar som åhrligen böör af nyo opsättias, facit i 5 
åhr 150 fambnar, efftersom iblandh dee 613 famnar sompt af nyo opsatt är, blifwer altså öfrigt 
som han intet kan obligeras byggia och hålla, och derföre göres honom gått 463 famnar såsom 
halfgill haga à 12 p:g:r      7:   7: 12 
    20:   4: 20 
 Hwaraf kårtas fehlachtigheeten på humblegården 5 d. 16 öre. Blifwer altså behållit 
    14: 20: 20 
 Hwar med twå åhrs åtherståendhe byggnad effter dhet prijs som här i landet brukeligit 
warit fyllas och gode giöres. Requireres altså till regementzqwarteermestare bostelles fulla 
bebyggnad, hängnad och bruuk, förståendes som ett bondehemman 79 d. 30 öre s:r m:t. 
 
2. Feltwäbels bostelle undher lijfcompagniet, Walla i Frössö sochn af 6 tunl, 1/2 skatte och 
1/2 crono, som bonden Oloff Olson åboer och för uthlagor brukar. 
 1.) Hwardagzstugun med een framcammar opsatt 1691 hwarå [fol. 513v] felas näfwer till 
taken och takweden som skattas för     3: – : –  
 Item een jernstålpe i spijselln för 16 öre. Skorsteen kalckslåes ofwan taket medh 16 öre, 
facit     1:  – : –  
 Cammargålfwet inlägges medh    1: 10: 16 
 Twå små fönsterkarmar fehlas         – :   6: – 
 2.) Gäststufwan ähr färdigh, enär nårra långsyllan och något på ståcken der näst blijr 
bewaradt med näfwer och mullbenck för     – :   8:  –  
 En gålftillia lagas medh    – :   1:  –  
 Skorsteen kalckslåes medh     – : 16:  – 
 3.) En cammar 1690 opsatt 7 ahl. långh och 9 ahl. bredh, hwar till felas murstångh, stålpe 
och spiell för      1: 10: 16 
 Skorssteen ofwan taket opmuras och kalckslåes medh   1: 10: 16 
 4.) Låfftet söder på gården rächnas för visterhuus och är färdigt därest portlijdret ähr. 
 5.) Ett härberge wäst på gården, rächnas för sädes- och miöhlbodh, och giörs dugligh, 
enär ifrå nårra knuthen grafwes mullan och bewaras medh näfwer och brädhe som kåstar 
     – :  5:   8 
 6.) En bodh wäst på gårdhen till redskapshuus opteckes medh   1:  – :  –  
 7.) Heembl. huset lagas och täckies medh   – : 10: 16 
 8.) Badstugan är färdigh. 
 9.) Stallen odugligh och een opsättes å nyo för och medh   8:  – :  – 
 10.) Fähuset kan göras ferdigt enär gålfwet inlägges och stenar muras under syllorne och 
half taakwedh opplägges, berächnas för    2:  – :  – 
 11.) Swijnhuset är dugelligit. 
 12.) Källareboden är odugligh och måtte een ny opsättias till foderbodh för    3:  – :  – 
[fol. 514r]  
 13.) Kornladan medh halmlijdret färdigh. 
 Bryggstufwan förwaras och conserveras såsom öf:rbyggningh. 
 Åkeren är i godt och fult bruuk och humblegårdhen af 280 stöör. Dito. 
 380 famnar gerdzlegårdh något gamal medh wijdebandh, bör göras gill medh 
      5: 30:  –  
 2:ne ladutaak i Sjölägden belägges medh brädher för    2:  – :  – 
 En dito i Tårrfinnan medh     – : 21:   8 
 En dito i Brattåsen medh    – : 16:   –  
    32: 18:  8 
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 Blifwer altså Oloff Olson skyldig forderl. ofwanskrefne fehlachtigheet medh byggnadh 
ersättia, heller wara förtenckt des närstående wärdhe 32: 18: 8 s.m:t betalla. 
 
3. Munsterskrifware bostelle under lijfcompagniet i Wästerhuus på Frössöön af sex 
tunlandh chrone som Oloff Nillson för åhrlige uthlagor brukar. 
 1.) Hwardagzstugun, 9¼ ahl. långh och 10 ½ aln bredh, ähr ruttin nedan och ofwan, dy 
effter 15 § i husesyhnsordningen skattas för ogill, och böör een å nyo upsättias, som æstime-
res medh den nyttningh som af den gamblas innanrede kan hafwas, besynnerligen om spij-
selln kan conserveras, för    16:  – :  – 
 2.) Gäststufwan af 10 ahl. långh och 10 ½ aln bredh, upsatt 1688, behållen till wäggiar 
och taak men taakweden ähr dels g:l och odugl. som pröfwes kunna göras dugl. medh 
      1:  – :  – 
 Jernstålpen och spiellet felas och skaffas för    1:  – :  – 
 Wäggiarne äre illa måsade och medh inghen fast gårdh [fol. 514v] bewarade, och ett dråpp 
medh spijselln, som pröfwes kunna förbettras och göras medh  21:  – : – 
 3.) Såsom gården är stoor, så bör och een cammare å nyo opsättias, efftersom den gl. 
gäststugan är odugellig, och kan komma i samma knytningh med nya hwardagzstuf:n och 
æstimeres kunna skee medh och för     8:  – : – 
 4.) Ett stålpherberge söder på gården medh öfwerbotn, 6 ahl. långt och 6 ¼ ahl. bredht, 
rächnas för sädes- och miöhlbodh, dhes underbyggningh är odugligh, och kan göras ny medh 
1 dahl. s.m:t. Halfwa taket teckes medh näfwer för 12 öre, taakweden och arbetzlönen 21 ⅓ 
öre. Facit      2:  1:   8 
 5.) Ett stålpherberge där bredewidh till wisterhuus af lijka beskaffenheet som miöhl-
boden, och dy behöfwes till dhes reparation    2:  1:   8 
 6.) Gamble låfftet räcknas för redskapshuus och måste taket opteckas med näf:r och taak-
wedh medh och för     1: 10: 16 
 7.) Portlijdret är på ändan af gl. låfftet och porthen, repareras medh  – :  10: 16 
 8.) Ett heembl. huus emellan kornladan och foderboden, dugeligt. 
 9.) Badstugan är odugl. och dy måtte een ny byggias som kan skee medh förra innanredet 
medh      6:  – : – 
 10.) Stallen är wäl något gamal, men när dyngstahn blijr fodrat och östre långsyllan medh 
näfwer och fast gårdh bewaradt så kan den några åhr brukas till des åboen kan opsättia stugu-
byggningen, hwar till behöfwes    – : 10: 16 
 Item ett afknytt brygghuus som brukas till stall. 
 11.) Fähuset dugl. till wäggiar och båsar, men taket och gålfwet odugel. Nytt gålf inläg-
ges, taket bör med näfwer beläggias och ny taakwed, som kan giöras medh   6:  – :  – 
[fol. 515r] 
 12.) En nyligen upsatt foderbodh söder på gården som skattas färdigh och gill, och den 
andra fohrboden är och nyss opsatt öfwer källaren. 
 13.) En liten gamall stall wäster om gården är brukadt till swijnhuus och des taak repare-
ras medh    – : 10: 16 
 14.) Kornladhan repareres och göres färdigh så wäl södre långhsyllan som sigh wridit, 
som den nårra dito som ligger i jorden tillijka med täckian som odugelig är, för och medh 
      2:  – :  –  
 Stålpherbret söder om gården måtte effter handen repareras. Åkeren är yppen och i bruuk, 
föruthan några mällingar oupkiörde af trädhet, som ändteligen måste skee. 
 Gärdzlegård 
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 860 famnar medh wijdebandh som dels gamal är och kan ingallunda æstimeras högre än 
för halfgill och måste derföre den förferdigas och opgärdas medh granbandh och nytt gerdzell, 
som kan skee à 1/2 öre medh   13: 14:  –   
    60: 16: 16 
 
 Blifwer altså Oloff Nillson skyldigh utan längre drögzmåhl och försummelse medh bygg-
nad ofwanskrefne fehlachtigheet ehrsättia, heller där till contribuera och betalla närskrefne 
summa af 60 d. 16 öre 16 p:g:r s.m:t. 
 
3.[!] Furiersbostelle af lijfcompagniet Hägle i Sunne sochn af 5 tunland chrone, som landbon-
den Swen Pederson för uthlagor brukar. 
 1.) På hwardagzstugun felas 3 ruthor på fönstren  – :   3:  – 
 Skorssteen okalckslagen och kan kåsta   – : 21:  8 
 2.) Framcammaren ähr färdigh. 
 3.) Gäststufwan ferdig förutan et dråpp widh spijselln som botas medh  – :  2: 12 
 Spiell till cammarspijselln felas och köpes för   – : 16:  – 
 Spijselln okalckslagen som giörs medh   – : 21:  8 
[fol. 515v] 
 4.) Syllan på nårra twärwäggen och den östra dito af sädes- och miöhlboden något 
ruttnade undher, och kunna fodras och bewaras medh  – : 10: 16 
 5.) En dör för hembl.huset rächnas medh jern för   – :   8:  – 
 6.) En bodh söder på gården hålles för wisterhuus och står litet lutadt och bör opwägas 
och undersättias medh   – : 10: 16 
 7.) Nya stallen göres ferdig till gålf, krubba, dör med des jern och skullan tillijka med 
dhet som å tählningztaket felas, medh     2:  – :  – 
 8.) Nya fähustaket belägges med tehlningar för    3:  – :  – 
 9.) Swijnhuustaket göres ferdigt med taakwedh för   – :   6:  – 
 10.) Ingen badstugu fins, dy opsättes een af nyo för    6:  – :  – 
 11.) Kornladuns östra sylla bör med brädhe bewaras. Item twå ståckar på wästre twär-
wäggen af rägn skadde och kunna bewaras medh brädher. Taket göres medh ruthbark och 
taakwedh, och tilsammans kan kåsta     2:  – :  – 
 12.) Gl. kornladan brukas till foderbodh, och taket bothas för dråpp medh    – : 10: 16 
 13.) Boden öfwer hwalfde källaren brukas och duger till redskapshuus. 
 14.) Humblegården till 300 stöör som bör ränsas och rijsas. 
 Åkeren är i godt bruuk. 
 380 famnar halfgill haga som oplagas medh    5: 30:  – 
 180 famnar oduglig, göres ny à 1 öre     5: 30:  –  
 En höladu i Brattåsen opsättes och bygges medh    1:  – :  –  
 Blifwer altså åboen skyldig forderl. fulgöra 29: 10:  4 
 
 
 
 
Husesyn å Kungsgården 10 augusti 1692 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 516r–519r, RA. 
 
Anno 1692 den 10 augusti företogz committerade och anbefaldte husesyhn på öffwerste sätet 
Kongzgården här i Jemptellandh på Frössöön af herr generalmaioren och gouverneuren 
högwelborne h. Otto Vellingk, daterat Giefle den 16 julij sidstleden, närwarande i förmågo af 
reglementet på regementetz wengnar effter öffwerstens högwelb:ne h. Carl Hårdz ordre 
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capiten welb. Carl Hammarskiöldh och regementzauditeuren welbet:d Petter Hiort, tillijka 
med häradzhöfdingen och Sunne tinglagz ordinarie nembd, och är åthskillnaden emellan 1690 
åhrs och denne befunnin och afdömbd som föllier, nembl. 
 
Till upsatte byggningz förferdigande är af Kongl. Maij:tt i nådher bewilliadt 400 dahl. s.m:t, 
hwilcka regementzskrifwaren Nills Molijn effter höglofl. Kongl. statzcontoiretz order och 
assignation af den 29 augusti a:o 1687 skall af regementzbesparingar lefwerera, och han af 
herr öffwersten een underskrifwen rächningh, huru dee till gårdzsens förbättringh äre använd-
ne infodra, hwaraf då warande öffwerste landzhöfdingen högwelb:ne herr Åke Ulfsparre 
assignerat 108 d. 12 öre s:rm:t af Giefle den 5 feb. a:o 1688, som effter een specification till 
byggningens förferdigande skohle wara anwändne. I lijka måtto är derpå aff öffwersten h. 
Carl Hård till giordh inredningz betallningh assignerat, nembl. 1688 effter specification 49: 
13: 8, 1689  61 d. 4: – och a:o 1690 theslijkes 24 öre s.m:t. Facit 111: 9: 8. [fol. 516v] Hwilcken 
inredningh bestående af dörar med des foder, fönsterkarmar med bågar och fodher, bordh, 
stolar och sängiar effter ingifwen specification finnas och äre i behåld, dåch oinhuggne. 
Warandes altså af byggningzmedlen hoos regementzskrifwaren i behåld  180: 10: 16 s.m:t, 
och af landzhöfdingens h. Åke Ulfsparres förskått 33: 11: 4.  Summa behållit 213: 21: 20. 
 Effterskrefne pertzedler finnas wara förkombne sedhan synen 1690 höltz, nembl. 
 En haspa på eena låckbencken i östre saalen. 
 Nyckellen till sahlsdöralåset sunderwriden, och är till smeden at göras färdigh. 
 Ett gångiern på källarelukan. 
 En nyckell till camardören neder åth siön tillijka med tryckellen till klinckan. 
 Een fönsterruta i westre sahlen. 
 En klincka på gästcamardören. 
 En tälliesteens hälla i södre hörncammaren. 
 En jernklincka i södre nattstufwan öfwer kiöket.  
 Tree st. fönsterrutor i nattstugan öfwer förstufwan. 
 Ungnsmun i bagarstugubyggningen är sprucken. 
 En fönsterruta i miölckcammaren. 
 En dito i förstugucamaren. 
 En fönsterruta i nya badstugun. Item sielfwa trappan och twå st:n smellåås som är brukadt 
till cronones magazins spanmåhl, och kommer intet på herr öffwerstens answaar. 
 En mälteslafwa i tårckbadstugun är odugelligh. [fol. 517r]  
 Twenne st:n små häckar i stallen. 8 st:n bräder i spillterne.  
 Nyckellen till ståcklåset sunderwridin. 
 Ett jernbandh på en klafwa i fähuset föruthan 5 st. jernband effter 1690 åhrs syhn. 
Sinckan till låset och kasthakan dören medh des jern och hakar för qwisten.  
 En st. kasthaka på swijnhuusdören. 
 Gamble stugubyggningen neder på gården är befunnen till wäggiar och taak såsom den 
war 1690: warandhes altså skårssteen ofwan taket i gamble gästcammaren nedan om westre 
sahlen ännu kullfallen. På tårckbadstugun felas mullbänckar. Item å bagarestugubyggningen 
på åthskillige stellen, och syllorne på nya stallen äre neder i jorden, och intet med näfwer 
bewarade. 
 Stoora byggningz stohmen är lijkadahn som 1690 åhrs syhn förmähler, föruthan wägg-
bandståcken på östre sijdan af stora sahlen är uthskridin, äfwensom 1690 är annoterat å des 
wästre sijda: föregifwandes h. öffwersten ordsaken wara, hwij dhen icke är ferdig giordh, 
nembl. efftersom där öfwer håldne syhn 1688 disputerades, och icke förr än 1690 kom till 
sluth, och besagde åhr anbefaldt herr gouverneurens vices at förrätta, som continuerat till 
ändan af åhr 1691.  
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 Uthi wästre åkergierde är des 2/3 illa kördh och rotigher. Dhet östre gärdet är i sädet, och 
kan intet i synnerheet besichtigas, men säden står härligh och frodigh. 
 Humblegården är i godt bruuk och häfd, och å nyo af h:r öffwersten sedan 1690 anlagd 
till 400 stöör. 
 Ängiarne äre något skoglupne. 
 Effter håldne besichtningh och mäthningh finnes gerdzlegårdar in alles 4013 famnar, 
hwar af h:r öffwersten [fol. 517v] sedan 1690 åhrs syhn höltz befins hafwa uplagadt aff nytt och 
gamalt gerdzell 540 famnar, och lijkawell äre 783 famnar som begynna luta (dels med wijde-
band). Herr öffwerstens gårdzfogde rustmestaren Johan Berghklyfft tillfrågades, om qwarn-
huset i Filstadz älff aff h:r öfwersten är reparerat och färdigt giordt? Resp. neij, och at inga 
order warit därom till sigh gifne, hwartill ännu intet widare är giordt. 
 Hela synens sammanhangh oprepades, och öfwerlades eenhälleligen till fölliande sluth 
och domb. 
 Till hörsampt föllie aff herr generalmaiorens och gouverneurens högwelborne h. Otto 
Vellingkz commission och ordre daterat Giefle den 16 julij sidstleden, är 1690 åhrs hålldne 
husesyhn på öffwerstesätet Frössö Kongzgårdh iembfördh medh des nuwarande tillståndh och 
wilckor och är befunnit som föllier. Nembl. 
 1.) Först äre åthskillige pertzedler uti gamble byggningen bestående af små jernredskap 
til dörar och der till medh någre fönsterrutor och annat slijkt förkomne sedan 1690 åhrs syhn 
war hållen, och där finnas som i ransakningen specificerade äre, hwilcka öffwersten högwelb. 
h. Carl Hård åligger utan drögzmåhl förskaffa, heller dem betalla effter een däröfwer giord 
wärderingh (som â part fins) med 3: 31: –  s.m:t. Des utan är byggningen med wäggiar och 
taak som hon 1690 befans, förutan een skorsstehn som ofwan taket kullblåst är, och bör 
opmuras och göras färdigh [fol. 518r] tillijka medh mullbänckiarne kring om tårckbadstugun, 
iembwäll och mullbenckiarne på åthskillige ställen af bagarstugubyggningen medh näfwer 
bewara, och sammaledes kringh om nya stallen, och hafwer h. öfwersten ingen åhrlig 
byggnad och melioration giordt. 
 2.) Sedhan befinnes stoora byggningzstohmen af lijka beskaffenheet, som 1690 åhrs syhn 
förmäler, förutan och allenast att wäggbandståcken på östre sijdan af stora sahlen ähr något 
uthskrijdin, äfwensom 1690 är annoterat å dhes wästre sijda om wäggbandståcken. Altså finna 
synemännen skälligt, att herr öffwersten åligger nya byggningen förferdiga utan längre 
drögzmåhl, af behåldne byggningzmedell, som effter ransakningens innehåld (föruthan den 
inredningh af dörar, fönsterkarmar och bågar, bord, stohlar och sängiar, som redan tillgiorde 
och färdige finnas) är 213 d. 21: 20 p:g:r s.m:t, tillijka medh specifierade materialier i 1690 
åhrs deröfwer giorde rächningh, som är enigt med högh- och welborne herrar generalmunster 
commissariernes därpå giorde observation, helst och emedan som herr öffwersten medh 
behåldne byggningzmedell sigh intet befattat, efftersom däröfwer håldne syhn och besicht-
ningh a:o 1688 disputerades, och till fullkombligit sluth icke förr än a:o 1690 af uthäradz 
rättegångh blef afhulpen, och des medelst icke kunnat göras färdigh, och besagde åhr 1690 af 
Kongl. Maij:tt blifwit anbefalt sustinera h. gouverneurens vices i Giefle, som continuerat till 
ändan af åhr 1691, och altså icke beqwembligen kunnat sin skyldigheet fullgöra. 
 3.) Uti wästre åkergerdet är des 2/3 illa kört och [fol. 518v] rotigt, som bör fordersampt 
ränssas och bringas i fult bruuk och rätt häfd, och widare kunna synemännen h. öfwersten 
intet därutinnan obligera, emedhan som des häfd hörer under hans disposition, och dhet 
alteffter 3:e § i husesynsordningen. Dhet östra gärdet är i sädhet, och kan dherföre i synner-
heet icke besichtigas, men så wida säden där står härlig och frodig, så præsumeres dhet wara i 
godt och fult bruuk. 
 4.) Humblegården anbelangandhe, så är den gambla och förra i full häfd, och å nyo af h. 
öffwersten sedan 1690 åhrs syhn höltz, utwidgat till 400 stöör. 
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 5.) Ängiarne äre något skoglupne, och böre till kommande höst och wåår uprödias och 
ränsas, lijkmätigt den 3:e § i husesynsordningen. 
 6.) Hwad gerdzlegårdar och hängnad widkommer, så befinnes af h. öffwersten sedhan 
1690 åhrs syhn höltz, wara uphagadt af gamalt och nytt gerdzell och stöör 540 fam:r och 
lijkawell äre 783 famnar dito som begynna luta och h. öffwersten för sine åhr öfwer och icke 
under sin skyldigheet derutinnan præsterat, och omöijelligit är sådan widlyfftig hängnad alde-
les hålla såsom ny, hwilcka dåch effter handen bör repareras och göras hehldugelige. 
 Sidst, betreffande qwarnstellet i Fillstad älff, som landzhöfdingen herr Åke Ulffsparre af 
landetz förskuttne byggningzmedell begynt, så är sedan 1690 åhrs syhn höltz intet därtill 
giordt, och dhes beskaffenheet förmäller bemelte 1690 åhrs syhn, och kunna synemännen 
intet påbyrda h. öffwersten ex proprio [fol. 519r] deth samma färdigt göra, efftersom Kongl. 
husesyhns ordningh intet biuder sådanne huus byggia, som dåch i underdåhn ödmiukheet 
heemställes till höga öffwerheetens ändtellige omdöme och resolution. 
 
 
 
 
Husesyn å Vällviken 12 augusti 1692 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 519r–521v, RA. 
 
Anno 1692 den 12 augusti öfwersågz effter commission och ordres af herr generalmaioren 
och gouverneuren högwelborne h. Otto Vellingk de dato Giefle den 16 julij sidstleden, håldne 
husesyhn d. 15 junij sidstleden, på herr öffwerstens capitens bostelle Wällwijken i Sunne 
sochn, och iembfördes med Kongl:e Maij:tts 1681 åhrs husesyhns ordningh och reglementet, 
närwarande regementzauditeuren welbetrodd Pehr Hiort, som samma syhn bewistadt, och 
ordin. nämbden. 
 Först befinnes effterfölliande sorter af innanrede wara bårt- och förkombne, sedan h. 
öffwersten högwelborne h. Carl Hård bostellet effter 1688 och 1690 åhrs syhn och inventa-
rium antagit, nembl. 
  Nattstugubygningen: 
 Ett litet bordh i understugun. 
 Ett litet skåp öfwer källaregången med låås och gångiern. 
 Jerngrepan aff stugudören. 
 Smellåset för contors dören i kiöket. 
 Nyckellen och sinkan till förstugudören. 
 En sängpall till nattstugan. 
 Ett bordh i cammaren därhoos. 
 En bänck i qwisten. [fol. 519v]  
  Wästerstugun af g:le byggningen: 
 En wäggfast sängh. Ett bordh. 2 wäggfaste bänkar. 
 13 st. hillor i contoiret.  
 Ett smellåås ib:m. 
 Ett låås å stugudören. 
 En cammardör med gångiern och klincka till östre stugun. 
 Ett låås på cammardören till wästre stugun.  
 Ett cammarfönster.  
 En klincka å förstugudören. 
 Twenne murstänger af östre stugumuren.  
 Ett bordh, jernstålpen och murstången och twenne jerndöragrepor i östre stugun. 
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 En murstångh, jernstålpe och gamalt smellås i österste stugun. 
 Ett g:lt skrålåås och sincka i lilla stålpherberget. 
 Ett låås och sincka i gamble miöhlboden.  
 Ståcklåset till gamble kornladan. 
 Westre dören medh gångiern till fähuset. 
 Brädherne af gårdzporten. 
 Sedan befans af håldne syhn sidstledne junij månadt at inga huus i mangården äre duglige 
och stå at reparera till gangns, men stora stålpherberget, kornladun och fähuset pröfwes än 
kunna göras duglige. 
 Härwidh ihugkommes, att landzhöfdingen h. Åke Ulffsparre är a:o 1688 för tree åhrs 
efftersatte byggningh dömbd at betalla till ehrsättiandhet 150 d. k.m:t, hwilcka öffwersten 
herr Carl Hård emottagit, och åhr 1690 bleff h. öfwersten i lijka måtto för sina twenne åhr 
oblige-rat till100 d. för hwilcka 250 d. ingen byggnad sedhan är giordh, icke heller är 
kornladan med näfwer upteckt. Stoora stålpherbretz och fähusetz taken äre icke dråpplöse 
håldne. [fol. 520r] 
 Åkeren är lagd 1689 öde och obrukat medh 1690, 1691 och 1692 och sålledes ligger i fast 
linn och lägde, och där af bärgadt höö för 1690 och 1691 af bohle fördt. 
 Humblegården är mycket grääsgått och illa risadt. Ängiarne äre skoglupne, och intet af h. 
öffwersten oprödiade och merndels åhrligen höslagne, och af bohle fördt. Höladurne finnas 
till 5 st. alldeles odugellige och 4 st. dito med elacka taak. 
 Effter 1688 åhrs syhn och besichtningh, äre 1411 famnar gerdzlegårdh (gården tillhörige) 
föruthan rijsshagar som af ålder warit. Samma åhr wore 647 famnar dugellighe, 744 famnar 
något gamal, men stående till hängnad, och tiugu famnar aldelles odugelligh, men 1692 
allenast 338 famnar dugelligh. 880 famnar öfwerstöradhe, och 380 famnar alldeles odugel. 
 Effter noga betänckiandhe och öfwerwägandhe voterades eenhälleligen till fölliande 
doom. Nembl. 
 1:mo. Hwad som utaf 1688 åhrs inventario och innanrede är bårt- och förkommit, som 
specificerat fins i ransakningen, åligger herr öffwersten forderligast förskaffa eller effter därå 
giorde wärderingh (som â part fins) dem betalla medh 15: 23: 16: s:rm:t. 
 2:do. Alldenstundh öfwersten herr Carl Hård hafwer a:o 1690 aff landzhöfdingen herr 
Åke Ulfsparre dhes skyldige byggningz- och reparations medell (effter 1690 åhrs domb) 150 
dahl. k.m:t till capitensboställe Wällwijken till sigh tagit, och hwarken för dhem eller för dee 
100 dahl. k:rm:t han sielff därtill effter samma doom [fol. 520v] bör contribuera, någon huus-
byggnadt giordt, och därhoos den äfwen försummadt pro annis 1690 och 1691. Och emedan 
som hwart åhrs felachtigheet ähr 1690 af uthäradz rättegångh considererat och ansedd, och 
belagd medh 50 dahl. k:rm:t, altså är och nu för skälligt ehrachtadt och funnit, at öffwersten h. 
Carl Hård skall äfwenså för åhren 1690 och 1691 ansees och beläggias medh 50 dahl. k:rm:t 
för hwardera åhretz fehlachtigheet i åhrsbyggnaden, och blifwer altså skyldigh 350 dahl. k.m:t 
som ofehlbart och utan längre upskåf och förhahlan böre och måtte till bostellet Wällwijkens 
gårdzbyggnad anläggias. Och där dhet sättes tilbaka 1692, som 1690 och 1691 ähr skiedt, 
pröfwes skälligt, att h. öffwersten blifwer effter 17 § i Kongl. husesyhnsordningen saker till 
sine 9 mark s.m:t, men skeer byggnadh innewarande åhr, så bötes för 1690 och 1691 åhrs 
försummelsse effter den 7:e §, 2 mark s.m:t, och der till medh hafwer han bordt och bör effter 
8:de § i högstbem:te Kongl. husesyhnsordningh, medh näfwer beläggia kornladutaket, och 
hålla stålpherbergetz och fähuustaken widh macht och conservera syllor och knutarne på 
fähuset med näfwer, som intet skedt är, hwarigenom fähuset hafwer tagit skada. Altförden-
skuld åligger herr öfwersten fordersampt dhet alt förferdiga och fulgöra. 
 3:tio. Hwadh åkeren, som öde och obrukadt warit 1689, 1690, 1691 och 1692, och än 
ligger i fast linn och lägde, widhkommer, så är fuller h. öffwersten a:o 1690 af synemännen 
obligerat dhen opköra och ränsa, men till datum dhet intet effterkommit, utan wårdzlöös dhet 
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ogiordt [fol. 521r] lembnadt. Och såsom åkeren sålledes är förderfwadt, ängiarne mycket skog-
lupne, höladurne dels alldeles förfaldne och dels taaklöse, och öfwer 1000:d famnar så gått 
som odugligh gärdzlegård, så är des wårdzlöösheet och hemmanetz där af tagne skada, 
applicerat och lämpadt till 2:a § i Kongl. Maij:ts reglemente, och i underdånigst föllie där aff, 
behöfwes och bör der å gifwas fem frijheetz åhr, hwilka h: öffwersten bör bestå, och för dee 
åhrens räntas afgående, icke någon wedergällningh hafwa at undfå, lijkmätigt högstbem:te 
2:dre §, som heemställes öfwerheetennes nådigste behagh och godtfinnande, och där deth 
aggreeres, måste landbonden som där till af wederböranden effter mehrhögstbem:te 2:de § 
kan anskaffas och medh accorderas, icke allenast bringa åkeren i fult bruk och häfd, utan och 
oprödia ängiarne, af nyo opsättia förfaldne höladur, och dee andre reparera och göra färdige, 
iembwell och wähl risa humblegården och bringa till rätt häfd, men med sielfwa husen i man- 
och ladugården i så måtto intet hafwa at beställa, förr än dee efter näst föregåendhe puncht 
blifwa bygde och uprättadhe af h. öffwersten, och landbonden färdige i händer till invente-
rade. 
 4:to. Ehuruwehl alt höö är anno 1690 och 1691 af bohle fördt, bostellet till skada, som 
sträfwer emot lagh och åthskillige Kongl. förordningar som Kongl. Maij:ts reglemente i dhes 
4 § dicterer och innehåller. Doch såsom till åkerens rätta häfd och fulla bruuk och upkombst, 
fem åhrs frijheet äre uthsedde; altså synes oförgrijpelligen, herr öffwersten kunna entledigas 
för högstbem:te Kongl. reglementetz determinerade [fol. 521v] skadeståndh medh räntans 
förlorandhe och afståendhe pro annis 1690 och 1691. Men där dhet häreffter skulle skee, 
föllier ofehlbart, at h:r öfwersten effter mehrhögstbem:te reglemente derföre häfftandes 
warder, helst och emedan åkeren utan giödningh intet kan så snart som skee bör, bringas till 
rätt häfd och fulla bruuk. 
 5:to. Åligger herr öfwersten effter 1688 åhrs syn och inventarium skaffa till rätta alla 
uthtagne fönster i stugubyggningarne. 
 
 
 
 
Ting 11–18 oktober 1692 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 560v–596v, RA. 
 
Anno 1692 d. 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 18 octobris höltz laga tingh medh allmogen af Sunne 
tingelag på Frössöön, närwarande befallningzman Lorens Backman och desse såto i nembden. 
 Peder Biörsson i Haara  Anders Erson i Månsåsen 
 Anders Peerson i Berie  Nills Jonson i Fillstadh 
 Oloff Erson i Årrwijken  Peder Anderson i Fanbyen 
 Swen Person i Härckie  Måns Jonson i Rijse 
 Jöran Månson i Måhlängh  Gunnar Månson i Knyta 
 Oloff Reggordtson i Långåker Peder Olson i Åkerängh 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
 
2. Dragon Carll Thomsson Roth, barnfödd i Ståckholm och som han säger, wärfder hijt för 
nijo åhr sedhan, och nu är af sina 22 åhr gamall, angafs hafwa besåfwit och kränckt Lucia 
Pedersdotter ifrå Undersåkers sochn, af ächta säng född, hwilcka tilstå lägersmåhlet, och 
befins, at barnet ännu läfwer: föregifwandhes Lucia dhet han undher ächtenskapslåfwen sigh 
besåfwit, hwar till han nekar, men sedermera sig betenckt henne willia ächta, om han kunde 
slippa böther: warandes ingen trolåfningh heller handslagh dem emellan i gode mäns närwaro 
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skedt. Carl Roth utläth sig yterl:n henne intet willia ächta, om han till böter blifwer fälter, utan 
helre willia full both för sitt förseende därutinnan. 
 Saken discurerades med nembden och öfwerlades till fölliande doom. 
 Såsom 3:e capitlet Gifftmålabalcken Landzlagen innehåller och biuder, att den som lägrar 
en pijga af [fol. 561r] ächta sängh född, och henne sedan ächta will, skall slippa med halfwa 
böther, emoth annan mökränckningh, och dragon Carll Tomsson Roth som Lucia Persdotter 
hafwer besåfwit, sigh så betenckt, att där han skulle för des häfdande blifwa sålledes saakfält, 
will han sedermeera uthlåfwade ächtenskap ophäfwa, och för henne full both gifwa, hwilcket 
är tagit i betenckiandhe, och eenhälleligen stadnat i dee tanckar, at häradzrätten intet 
competerer och anständigt är skrijda ifrå lagzsens klara och determinerade böther i besagde 
3:de cap. Gifftmålabalcken L.L, och altså i krafft der af dömmer honom Carll Tommeson 
wara skyldigh at derföre plichta 20 mark och Lucia Pedersdotter effter praxin saker till sina 
20 mark, dåch under höglofl. Kongl. Swea håfrättz nådh- och ändtelliga resolution ödmiukel:e 
heemstält. 
 Effter höglofl. Kongl. Swea håfrättz resolution d. 25 nov. 1692 frijkallade. 
 
3. Erich Andersson i Måhlstadh beswärade sigh öfwer sina grannar Mårten Jonson och Nills 
Jönson i Måhlstad, för dhet dee tillängnadt sigh skogh och rödiande uti Gehnwall lägden, där 
dee intet äga och hafwa beställa, utan sin egen skogh bårtsatt och sin nyttningh hoos honom 
taga: begärandes blifwa för deras åwärkan i så måtto frij och entledigat? Resp. Att een twist 
dem emellan derom warit allareda 1667 in maio, och då förlijchtes der om, till dhes laga 
utslagh skulle blifwa, som på tinget den 20 septembris besagde åhr 1667 är skedt. Sålledes, att 
Anders Redderson (Erich Andersons fadher) skulle afstå skogen kringh om Gehnwalls-lägden 
och allenast lägdan innom hanck och stöör behålla effter [fol. 561v] 40 cap. Byggningabalcken 
Landzlagen, och parterne wara lijka dehlachtige, så i dhen skogen som i Måhlstadh, efftersom 
Gehnwalla ödesböhles skogh är större än all Måhlstadz skogh, begärandes blifwa där med 
handhafd. Actor Erich Anderson berättadhe sigh aldrigh höra sin fadher talla där om eller 
hördt någon domb derom wara gifwen, dhet Nills Jönson säger honom wäll wetta, efftersom 
han då war öfwer sina tiugu åhr gamall, men han där till nekar. Mårten Jonson berättar 
sochneskrifwaren Kuth domen upläsit, men intet uthi Erich Andersons närwaro, men Nills 
Jönson sägher sig för honom upläst både synen och domen, och Erich Anderson föregif:r sig 
allenast hördt synen, och där han hördt domen intet där på åtallat. 
 Enhälligt votum. 
 Alldenstundh icke allenast syn är hållen in maio 1667 på parternes twistige skogh widh 
ödesböhle och Gehnwalls lägdan, utan och samma åhr den 20 septembris på laga tingh 
dömbdt, att Erich Anderson i Måhlstadh, Gehnwallslägden, innom hanck och stöör â part 
under sitt hemman äger, men uti dhen skogh som där widh ligger, wara lijka dehlachtig medh 
sina grannar Mårthen Jonson och Giöhl Olson i Måhlstadh, och äfwen så i Måhlstadz skogh. 
Altså förblifwer deth där medh, och kan ingen ändringh der i göras. Och så wida Erich 
Anderson alldeles nekar sig wetta doom där om wara i sin faders tijdh gången, och intet där 
till kan öfwertygas och bindas, så böther han intet för doomqwahl. 
 
4. Reggert Hemmingson i Långåker och Oloff Olofson i Valla angåfwo sig hafwa gått i 
löffte för chronogården Mickelsgården [fol. 562r] benembd, som Stehn Olofson på friheet op-
tagit, och i twå åhr där suttit, och så gått som intet upbrukat och bygdt, och löfftesmännerne 
altså måst hemmanet antaga, cultivera och bebyggia och allenast ett åhrs friheet dherföre 
niuttit, och dy nu sökia wedergällningh af Steens dåtter Karin Stehnsdotter, som hemma war, 
och dee allenast på hennes böön och görande arbete reflexion[?] hade och icke på fadren som 
utgamal war? Hwartill hustro Karins man Anders Anderson i Höllie och Lijtt sochn swarar, 
att hon till sin fader kom ifrå Gärde by i Brunflod s:n där hon gifft war, uthi ofredztijdhen, 
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och sin ringa ägendom införde och lade, som den tijdhen förtärdes, och lembnat effter sig all 
redskap, kåpp och kaar. Resp. Att där war och är allenast een jernåkerharfwa, och at hustru 
Karin togh därifrån både häst och koo, och anwändt till sin nytta? Swaar, att hon förr än 
fadren dödde, togh där ifrå een koo och en qwijga som hon ägde, och twenne koor dhes utan, 
der effter satt. Actores, att hustru Karin förr och effter hans dödh, dhes ringa ägendom sig 
tillängnadt och tagit, och dee intet fått, och lijkawell måst answara för hemmannet: warandes 
dhet ena giärdet opkiört, och dhet andra låg i fast lin och lägde. Gerdzlegårdarne förfalldne 
och husen illa farne, så at dee måst mycket å nyo byggia. Anders Anderson föregifwer sig 
intet stort wetta der af, utan hustruen dhet allt, för än han kom medh henne i ächtenskap 
handterat och giordt, och hon hoos fadren som een tienstepijga tient och warit. 
 Såssom nödigt pröfwes at wetta hwad hustro Karin Stehnsdåtter ifrån Brunflodh medh 
sigh bracht och inlagt i sin [fol. 562v] faders Stehn Olofsons bo, hwar af hennes man Anders 
Andersson intet stort utlåter sig wetta, och hustru Karin icke tillstädes ähr, derföre at göra 
redho. Altså fins skiälligt at låta saken bero till nästa laga tingh, då hustru Karin skall sig 
infinna, och upwijsa hwad ägendom hon i sin faders boo inlagt, och hwad hon dädan fördt 
hafwer. 
 
5. Hällie Gunnarsson i Wällwijken anklagades, för det han 1691 om sommaren släpt eldh 
löös, så at heela tingellaget måst till hielp sammankallas och den utsläckt? Resp. at han åtta el. 
tijo dagar förr warit i skogen och tagit furubark och upgiordt eldh, där barken skulle hasslas 
och aftagas, och den uthsläckt, och där medh begifwit sigh där ifrån till sina aflägne ängiar 
och elden legat i jorden och af barkningen sig fördolt, och sedan af stort blåswädher sig 
yppadt och ingen nyttigh skogh afbrändt, utan kringhom och widh een myra; beklagandhes 
sigh eij kunnat förstå Kongl. Maij:ts stränga placat, efftersom dhet allenast då een gång war 
publicerat. Honom förehöltz, at ingen eldh uti een sådan warma och heeta bör antändhas? 
Resp. att dhet war rätt stilla wädher. Nembden berättar ingen skada dhes medelst skee, utan 
sedan blef bättre muhlbete, efftersom dhet war moraas och ikullfallen skogh, af förr där 
gångne skogzeldh. Elden gick in på Rijse skogen, men ingen skada giordt och blef där dämpat 
och släckt. 
 Samptel. votum. 
 Såsom Hällie Gunnarsson hafwer 1691 om sommaren, då stoor tårcka och heeta war, 
hafft elldh i skogen, och [fol. 563r] icke utsläckt, som sedhan är löös kommen och sigh uthwid-
gat, att allmogen i tingellaget hafwer måst sammankomma och afwäria påstående fahra för 
Rijse bydz skogh, som dåch uti Kongl. Maij:ts placat a:o 1690 om skogzeldar strängeligen är 
förbudit. Altså dömmes Hällie Gunnarson effter högstbemelte placatz innehåld at botha 
derföre 30 dahl. s.m:t till treeskiptes. 
 
6. Oloff Olofsson i Swedie angafs hafwa 1691 om sommaren itändt en swedia som länsman 
Alexander Pållach blifwit warsse, enär han kom ifrå Wällwijken, och sedt elldhen och annan 
stantz i ängiet af rijskaserne, som Oloff uthsläckt? Resp. att han afrödt sitt ängh och burit 
några kasar ihop, och dem itändt uti grannarnas närwaru, och ingen skada är dermed skiedt, 
som eij heller kunde skee, efftersom blöta myran rundt omkringh med sielfwa ängiet är och 
war, och medh sina grannar där warit, till dhes utsläckt war, och enär länsman kom, honom 
fölgdt dijth, och fan neder i een måssetufwa ryka litet af en roth och den utsläckt, och sedan 
heem gått. Hans grannar Johan Bråddeson, Oloff Anderson, Anders Olson, hafwa med sina 
nambn och bomercken wittnat så passerat wara, men ingendere tillstädhes, eij heller har 
någon dhet besedt, och ingen skada där af skedt. Länsman berättar, at grannarne intet där 
warit, som dee sielfwe skohla bewittna men Oloff påstår dem warit tillstädhes. Nils Jonsson i 
Fillstadh warit tilsagd at see där effter, och emedhan som ingen fahra war, folgdes rothan 
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förutan Swedie till Wällwijken, förståendes at dee intet wore tillstädes enär elden släcktes 
utan sedhan enär wacht där öfwer höltz. [fol. 563v]  
 Oloff Anderson, Anders Olofson och drängen Erich Olsson betyga sig warit medh sin 
granne Oloff Oloffson, då han antände ihooplagde rijskasar i sitt ängh som wåthlänt är, och 
belägit widh een lithen siö, och där warit så längie elldhen war utsläckt, och ingen fahra der 
medh war, heller skiedde någon skada, utan allenast ellden dölt sigh uti en roth af ett trä, som 
litet rökte och blef utsläckt. Länsman wille öfwertyga dhem för sig sagdt, dem intet warit 
tillstädhes enär kasarne antändhes, men dee neka och tillstå sig där warit som dee och sin slått 
där brede widh hafwa, och hafft medh sig spadar och byttor, och burit watn ifrån siön, och 
efftersom ingen grafningh war af nöden, blef intet därtill giordt.  
 Länsman begärte, at gode män kunde dijth förordnas, orten i ögnosyn taga, hwar wid en 
rogswedia med rågh och een hölada war, som han tyckte stå i fara? Resp. att rogswedan där 
är, och höladan på andre sijdan om myran. Grannarne berätta sigh ingen skogh afrögd, 
efftersom een wägh löper till Gilleråskiäln, där dee mött elldhen och dämpat, och dy eij hade 
nödigt skogh uthugga, och at intet stormwädher war, enär antändhes, och at litet mulit war, 
och förr nogh tårt och warmt, men allenast några ihopsamblade rijskahsar till at ränssa ängiet. 
 Nembdens mening är, att där myrlänt är, som der warit, behöfwes inghen grefningh, och 
om icke godh tårcka på sådant är, så kan sådant intet till gangns brännas, utan slåtten 
förwärras och blifwer öfwergått med biörck och annat slijcht, eij heller war där något 
swediefall, som ordningen i synnerheet [fol. 564r] omtallar, och altså finna honom dherutinnan 
saaklöös. 
 Emedhan som Oloff Olsson fins effter Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat 1690, hafwa hafft 
sina grannar tilstädes, då han antändt ihopsamblade rijskasar, uti sitt myrängh, dhet at ränsa 
och ellden uthsläckt så när som dhen uthi een måsstufwa och roth sigh fördolgt, som sedan 
blef släckt. 2:do, eij hafft nödigt widh ändan skogh uthugga medelst löpande wägh till 
Gilleråsen, där dee elden mötat och dämpat. 3, Eij heller för nöden warit å sådan myrlänt ort i 
jorden grafwa. 4. Watn widh handen hafft som och siön der till sig sluter. 5. Hafwer icke 
stormwäder warit, och 6:to, godh tårka till sådant myrlänt orth mycket nödigh, elliest kan dhet 
intet brinna till gangns, utan ängiarne däraf förwärras och med biörckskogh och annat slijcht 
öfwergåes. Hwar till kommer, att detta icke hafwer warit swediefall, hwarmedh warsampt bör 
tillgå. Och hafwer nembden altså intet funnit Oloff Olofson i dhet målet öfwerträdt Kongl. 
Maij:ts publicerade skogzeldzplacat, och derföre intet straffwärdig finna honom. 
 
7. Mårten Jönsson i Geenwalla angafs hafwa 1691 om sommaren då stoor tårka war, itändt 
ett sitt swedieland som sträfwar emot Kongl. Maij:ts placat och förbudh? Swaar, att han sitt 
swedielandh optändt, och hafft sina grannar sigh till hielp, och at ingen skada är skiedt. Erich 
Pederson och Jon Olson i Geenwalla berätta sigh warit tillstädes enär itändes, och då war 
stilla wädher, och lijkawel [fol. 564v] kastade eldhen sigh till een gamal swedh, den dee 
uthsläkte. Mårthen förehöltz hafwa emoth Kongl. Maij:ts förordningh itändt sitt swedhland, 
då stoor tårka war, som intet bordt skee? Swaar, at han intet bettre förstått, och skall een 
annan gångh bättre taga sigh till wara, och berättade han, detta åhr på swedan wara sådt 8 
kannor rågh. 
 Enhälligt votum till fölliande doom. 
 Alldenstundh Mårten Jönson hafwer 1691 om sommaren då stoor tårcka och heta war, uti 
sine grannars närwaru antändt een swedia, och ehuruwell det, effter intygande, utan skada 
afluppit är, så är sådant lijkawell uti Kongl. Maij:ts placat 1690 om skogzeldh förbudit, och 
belagdt med dhet straff, såsom för olåfligit swediandhe effter skogzordningen. Altfördhen-
skuldh till underdånigst föllie däraf, blifwer Mårten Jönson effter 21 § i Kongl. Maij:ts skogz-
ordningh af åhr 1664 saker till sina tålf mark till treeskifftes, och dertill medh effter meer-
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högstbem:t 1690 åhrs skogzeldz placat wara arbetet och sädhan förlustigh enär dhen 1693 
faller. 
 
8. Nills Andersson i Knyta tilltalltes för dhet han 1691 om sommaren antändt en sin swedia, 
som tålfman Gunnar i Knyta för länsman berättat: wettandhes intet mera där af? Swaar, at han 
en lithen swedia widh een bäck och een myra å andra sijdan, i sine grannars Gunnar 
Månssons och Peder Jonsons närwaru antändt uti hööandztijden några dagar efter elden war 
löös i Wällwijken, och at ingen den ringaste skada skedde. Hwartill Gunnar och Peder 
beiakade och samtyckte, [fol. 565r] berättandes därhoos jorden tårr wara men mullit, och dagen 
effter kom regn som eij kunde skada, medelst bäcken och myran som kringh om 
swediestycket löper och ähr. 
 Enhälligt votum till dombs. 
 Såssom intygat är, att Nills Anderson icke antändt sin swedia förr än mulit wäderleek och 
stilla blifwit, uthi sine grannars närwaru, och regn strax där effter fallit och ingen skada timadt 
och händt. Altså pröfwes han icke hafwa öfwerträdt Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat 1690 och 
des 6 §, angående ordningh som widh swediors antändande bör observeras, och sålledes frij 
för böther. 
 
9. Erich Kiehlsson i Öudh och Mariæby sochn kom för rätten berättade sigh förlijcktz medh 
Jöns Hemmingson i Slandrum uti Frössö sochn, om ett halfft qwarnstelle i Slandrums älff näst 
nedanför broon widh ytre wägen, hwartill Jöns Hemmingson dels beiakade, och därhoos sade, 
at under Erich Kiehlssons hafwande breff der på, inga bomercken finnas hwar effter sågs, och 
befunnes twenne med annat bleck satte, nembl.  och  af innehåld, at Hemmingh 
Göhlson i Slandrum hafwer sålt till Erich Kiehlsson i Öudh ett halfft qwarnstelle i 
Slandrumsåhn, näst nedanför brohn widh ytre wägen för 4 span korn, at niuta ewärdelligen, 
daterat Öödh, dom. 7:ma Trinitatis 1643. Actor upwijste theslijkes Peder Olofsons och Jon 
Olofsons attest i Fuhlstadh och Mariæby sochn, lydandes at qwarnstellet, som nu ligger 
tilhopa medh Lill Peder Olsons och Oloff Jonsons i Fugellstadh uti Slandroms älff, af ålder 
lydt och legat under Erich Kiehlsons hemman i Oudh, dat. Brunflodh [fol. 565v] den 8 october 
1692,  och . Item Lars Pedersons i Optand att han i sahl. Erich Kiehlsons tijdh, under sin 
tienst opsatte qwarnhuset som bemält är, och ingen annat då wijste, än dhet hörde Erich 
Kiehlsons gårdh till, . Jöns Hemmingson hafwer särskilt qwarnstelle upp i åhn. Erich 
Kiehlsson berättar, Lill Peer Olsson och Oloff Jonsson i Fugellstad för åtta eller nije åhr 
sedan, af Jöns Hemmingson och Måns Påhlson i Slandrum sig tillhandlat halfwa qwarnstellet 
som nu omtallas, för sex ort eller 6 dahl. 24 öre kopp.m:t och Erich Påhlsson i Öudh den 
andre halfwa dehlen för lijka wärde; deth förra förordsakadt däraf, at hans fader Kiehl war 
fattigh och förmådde icke hållat widh macht, och åhret effter blef det af Lill Peer Olson, Oloff 
Jonson, Erich Påhlson och actoris landbonde Jon Carllson opbygdt at bruka hwar sin 1/4, och 
då hafwa Peder, Oloff och Erich utgifwit ofuannembde penningar, och altså utslutit actoris 
heman. Jöns Hemmingson tillstår sig fått 6 d. 24 öre och grannen Måns Påhlson äfwenså 
mycket för qwarnstellet, och intet hördt tillförenne dess halfpart warit bårtsåldt till Erich 
Kiehlson i Öudh, men misstäncker brefwet och des bomercken. Till säkerheet hafwer man 
låtit Slandroms bomercken opsättia, tillijka med Erich Kiehlsons, men intetdera kommer 
öfwereens med dem som under köpzedelen stå. Actor upwijser jordebreff af samma handstijhl 
som zedellen är. Jöns Hemmingson föregifwer sig minnas enär dhet twistige ställe först 
bebygdes af Erich Kiehlson och Siuhl Mattzson i Öudh med Slandrums låf i deras lijfstijdh, 
som hans fader berättadt,och derföre tagit penningar å nyo. [fol. 566r]  
 Under betenckiande til dombs, förlijchtes parterne sålledes att Jöns Hemmingsson 
uthlåfwade willia gifwa Lill Peder Oloffson och Oloff Jonsson i Fugellstadh deras uthgifne 
penningar för halfwa qwarnstelle i Slandrums åhn näst nedhan för brohn widh nedre wägen, 
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och Erich Kiehlson i Öudh tilträder och emottager samma halfwa qwarnstelle under sin gårdh 
i Öudh, som hans fader för honom hafft och brukadt hafwer. Hwarpå Jöns Hemmingson 
strächte Erich Kiehlson sin hand inför rätten, hwar medh deras hafde action derutinnan 
uphörer. 
 
10. Peder Andersson i Kyrckbyen angaf, sigh höandztijden förledne sommar, mista 
jerngallror af lilla baakcamaren och een nyss opslipt lija, hwar effter han låtit å 
predijkestohlen lysa och strax der effter hafwer Peder Hemmingson i Östre färiesundet 
kommit till smedhen Carl Bårre at låta opsmida gallrorne, som sagt dhet höra kyrckbyen till, 
och han tagit dem tilbaka heem med sigh, och sändt till Peder Anderson, som dhet satt hoos 
lensman, och nu framhades, och war een tehn af een jerngallra af en aln långh, och föregifwer 
warit twenne i kårsswijs? Swaar, at chergeanten Oloff Hagelbergh af capiten von Dades 
compagnie med någre dragoner kommit en affton till sigh ifrå wachtan på Frössön, och en af 
dem begärt litet math, och han honom gifwit een half kaka spijsbrödh, och enär han bårtgick 
med dee andra gifwit sigh een jerntehn till hästsko söm, den han säger sig kastadt under 
bäncken, och tenckte dhet wara af någon wagn som han kan hittadt, men ingen lija blifwit 
warsse heller fått af honom, och så snart Carl Bårre sagt Peder Andersson [fol. 566v] mistadt 
gallror, dhet intet opsmida låtit, utan sändt dhet till Peder Anderson, kännandes wäll dragon, 
men weth intet hans nambn, och begärer dilation till nästa laga tingh, at wijsa sin fångzman, 
hwar till actor beiakade, och dy pålades Peder Hemmingson å nästa tingh framskaffa sin 
fångzman. 
 
11. Capitenleutnanten Anders Treffenberg angaf hurusom pijgan Cissla Nillsdotter, hafwer 
medio augusti sidstleden tagit på sina wengnar legopenningh till åhrstienst af munster-
skrifwaren Johan Rijsingh, och sedan dhen sändt tilbaka, som sattes i länsmansgården; begä-
randes henne till sin lagstadde tienst må utan längre opskåf komma? 
 Swaar, at Rijsingen tallte med sigh, och sade capitenleut:n låfwadt dhet hon skulle få lära 
hoos sigh dhet hon begärt, och tagit legopenningen med dhet förordh och beskedh till dess 
hon skulle få talla medh capitenleutenanten, och efftersom hon blef befalt at reesa till qwarn, 
och altså ingen tijdh eller tillfelle kunna där till hafwa, och dy sändt samma affton legopen-
ningen till Rijsing igen. Munsterskrifwaren Rijsingh refererer sigh säija till Cissla, som tiente 
på Kongzgården, at capitenleutenanten låfwadt henne få lära dhet hon begärt hafwer, och wid 
dhet samma hafwer herr öfwersten Carl Hård kommit heemrijdande, och Rijsingh honom 
opwachtadt, och lagdt legopenningen på een ståck, där Cissla stodh, och enär han tagit hästen 
af herr öfwersten, frågat Cissla om hon tagit legopenningen, och hon der till beiakadt, och 
sagt till des hon får talla med honom, och Rijsingh säger sigh swaradt, dhet må så wara, 
[fol. 567r] komma I intet öfwerens, så får dhet så blifwa, och samma affton skickade hon den 
till Rijsingh med Hemmings gåsse i Västbyen, medh dee ordh at hon kan dem icke behålla för 
h:r öfwerstens skuldh, som undsagt henne hugg derföre, hwar till herr öfwersten nekat, och 
Sissla säger honom intet därom tallt, men hon giordt sig dee tanckar, efftersom han då inga 
pijgor sigh stadt. Capitenleut:n påminte Cissla hafwa wijst rustmestarens Berghklyffts hustru 
Catari-na på Kongzgården, sigh hafwa tagit legopenningen, hwartill hon intet nekar, och 
derhoos be-rättar sig sedan taga legopenningen aff Mattiæ Filmeri pijgha Lissbeta 
Pedersdotter at komma i hans tienst, efftersom hon intet då wiste heemsände legopenningh af 
capitenleutenanten war satt i länsmansgården, dijth hon och gått, och föregifwer sigh willia gå 
i h:r capitenleut:ns tienst, där hon Filmeri tienst kunde slippa. Lissbeta Persdotter förhördes, 
och berättade sigh taga legopenningen af Filmeri hustru pass sex weckor före Michaelis om 
een sön- eller Apostladagh, och åtta dagar dereffter, på en predijkedagh, hafwer Cissla 
kommit till Filme-rum i Ståcke om morgonen, och då hafwer hon medh matmodrens wettskap 
gifwit henne sin tagne legopenningh, och samma dagh af presthustrun i Sunne, som då her på 
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öhn war och intogh tijonde smöret, tagit legopenningh: wettandes intet at Cissla hafwer tagit 
tienst hos capitenleut:n, mycket mindre at hon hade sändt legopenningen tilbaka. Cissla 
föregifwer Lissbeta allenast fråga sigh om hon war olegd, och hon swarat, ja, och der med 
budit uth sin tagne legopenningh i Filmeri hustrues närwaru, som emottogz och mera taltes 
intet där om. [fol. 567v]  
 Filmeri hustru Margeta berättar sigh gifwa Lijsa legopenningh åtta dagar effter Laurentij, 
men hwad dagh hon den till Cissla gifwit, weth hon intet, dåch påminner sigh Cissla een 
gångh hoos sig wara, och pijgorne sins emellan där om tallt, och hon swarat, at Lijsa må laga, 
at hon icke blifwer försatt. Tijondesmöret kan hustru Margetha intet annat minnas, än blifwa 
intagit fiorton daghar effter sidst Stoorböndaghen, och då skall Lijsa både tagit och gifwit 
legopenningen. Cissla säger sigh tagit legopenningen, där Rijsingen honom lembnade, och 
därhoos, at hon sagt sig icke bära den till capitenleutnanten, och icke får talla med honom på 
fiorton dagar, och där medh den af oförstånd tagit at förwara, i meningh at råka capitenleut:n, 
som intet kunde skee. 
 Till dombs voterades eenhällel:n, nembl. 
 Emedan som Sissla Nilsdotter hafwer friwilliogt tagit legopenningen som h:r capiten-
leut:n Anders Treffenberg till henne skickadt med munsterskrifwaren Johan Rijsingh, och hon 
sagt och den opwijst för rustmestarens Johan Bergklyfts hustru Catharina på Kongzgården 
och icke effter sitt tahl och låfwan den behållit till dhes hon capitenleut:n råkat, utan samma 
dagen skickadt till munsterskrifwaren Rijsingh som blef satter i länsmansgården till laga ut-
slagh, och sedan lijkawell understått sigh taga städiepenningh af pijgan Lissbeta Persdotter, at 
komma i collegæ Matthiæ Filmeri åhrstienst, som sträfwer emoth Kongl. Maij:ts legohions-
stadga a:o 1686 och dess 4:d §, och capitenleutnanten begärer henne i sin tienst. Altså finner 
rätten [fol. 568r] skälligt, till underdånigst föllie däraf, att capitenleut:n, som i laga tijdh Cissla 
först stadt hafwer, är berättigat till des åhrstienst, och dee andra förlijkas som dee bäst kunna, 
efftersom ingen laga action dem emellan der om warit. 
 
12. Hustru Angnes Månsdotter, Swän Pedersons i Härkie, föregaf sigh strax effter skiörde-
andan sidstleden mista sin skiälltacka, och fått kundskap at Elizabet Olofsdotter, som tienar 
hoos fendrick Adam Sjöbergh i Wästerhuus, dhet samma fått händer emellan och är sin fångz-
man? Swaar, at hon körde den tijden till Härkie at läna ett öhlträ som hon och bekom, och 
under wägen dijtåth mött dragon Hanss, (som säijes wara Hans Giök) som frågadt hwad 
ärende hon hade, och fått till swaar, at hon skulle till Härkie efter ett öhlträ, och lembna 
hästen där, till des hon skulle gå till Rasten effter ett fåår hon tingat, då Hans skall sagt sig fått 
ett fåhr af sin bonde, och wille det sällia och strax skaffadt, hwar med hon war tillfredz, och 
gick altså intet till Rasten, utan körde heemåth med öhlträ, och under wägen hunnit på honom 
med fåret och dhet emottogh, och gaf honom derföre twå dahl. k:rm:t och till sin huusbonde 
heemförde; wettandes då intet hwar han sitt quarteer hade, och allenast kändt honom af dhet 
han kan köpt öhl hoos fendricken, och arbetadt hoos påstmestaren Swän Danielson och Oloff 
Nillson i Wästerhuus. Hustru Agnes förehöltz, at hon skall wara förlijckt om fåret, och 
sålledes nedertystat stöldhen? Swaar, at hon det inte giordt wijdare, än gifwit Lissbetta dagh 
där [fol. 568v] till, till des dragon Hans skulle komma tilstädes, och hwarken skinnet eller annat 
fått. Item at hon saknadt fåret om een torssdagh, och om lögerdagzaffton kommit till 
Siöbergh, och frågadt Elizabet, om hon något fåår tagit och hon swaradt sig ett köpt af een 
dragon, som om lögerdagz morgonen slacktades, och begärte tijdh at wijsa sin fångzman, och 
då war fåårhufwudet kokadt och renssat, örorne afskurne. Lissbeta föregaf sig så altidh bruka, 
så snart cretturet är slachtadt och opgiordt, lägges hufwudet och fötterne i grytan at kokas, 
dhet hustru Agnes säger henne brukadt i dee weckor fendricken hoos sigh logerat, och at fåret 
war flådt och opgiordt. 
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 Resol. Hustru Lissbetta Olofsdotter gifwes dilation till nästa laga tingh at wijsa sin 
fångzman, och pålägges såwijda hon fremmande är, skaffa löffte för sigh, at wara å nästa 
tingh derföre till swaars. 
 
13. Effterfölliande dragonehemman under lijfcompagniet ähre synte och nu iembförde medh 
1681 åhrs husesyns ordningh, och äre befundne fehlachtige som föllier,  
 Nembl. 
 Sunne sochen. Målstad, Giöhl Oloffson 3 ½ tunlandh skatte, som Erich Peerson köpt och 
brukat 1685, 1686, 1687, 1688 och 1689, och Nills Jönson 1690, 1691 och 1692, som är 
dragone quarteer n:o 21. 
 Hwardagz stugun 9 ½ aln långh, 10 ahl. bredh, ferdig spijsell med jernstålpe och mur-
stång, doch äre begge spiellden, det ena skått- och dhet andra fellspieldh, söndrige och mäst 
förbrände som hålles odugel; dy måste 2:ne nya i stelle sättias, och kunna kåsta tilhopa 1: 18: 
16 p:g:r s.m:tt. [fol. 569r] Halfwa stugugålfwet är odugeligit, dy måste den andra halfwan med 
nytt inläggas och kan kåsta 2 d. Facit    3: 18: 16 
 Skrålåset på förstugudören måste lagas, som ofärdigt är, för  – :   4: –  
 Södre långsyllan meer än half ruttnadt, doch i knutharne behållen. Södre 
wäggbandståcken alldeles förderfwadt och andra ståcken derifrån emellan fönstren ruttnader. 
Taket på nårra sijdan är gamalt och odugligit, pröfwes intet kunna göras färdigh som sig bör, 
medh mindre den hafwes kull och kan kåsta med nyttningh af den gambla    8:  – : – 
 En framcammare intill stuguwäggen med twå st. knutar medh ferdigt innanrede, förutan 
fellspieldet som är sundert, och behålldne wäggiar. Å södre sijdan är barck och tällningztaak 
och halfft dito å den nårre och half taakwedh, æstimeres med spiellet göras ferdigt medh 
      1: 10: 16 
 Källaren der under med färdigh stenmur, och tråssbotn förruttnadt. 
 Gäststugan 9 ahl. långh 10 ahl. bredh är alldeles odugligh och står intet at repareras och 
måste kullhafwas men spijselln med jernredskapen och innanrede, tillijka medh gålf och 
fönster merndels giltigt. Skårsteen utan krona och oferdigh ofwan taket, pröfwes in alles 
kunna göras ferdigh medh    13: 16: –  
 En bodh söder på gården med utskått öfwer porthen 5 ahl. långh 8 ahl. bredh är duglig 
både till wäggiar och taak. En dito öster på gården medh uthskott öfwer porten ähr dughligh 
till wäggiar, allenast för tröskgåhlen något ruttnadt, gamalt dråppachtigt näfwer och barcktaak 
och förloradt taakweedh, kan repareras och göras ferdigt med   2:  – : –   
[fol. 569v]  
 Badstugan söder om gården 7 ahl. långh 6 ahl. bredh är aldeles odugl. effter åboens egen 
berättelse och befinnande, dy måste een ny opsättias för    6:  – : –   
 Stallen med foderhuset i samma knytningh à 3 spillter.Stallgålfwet något sundert widh 
dören och i foderhuset allenast halfft gålff, kan göras ferdigt med och för    1:  – : –   
 Ett nytt fähuus 11 ahl. långt 10 ¾ ahl. bredt à 7 båhsrum. Taket allenast med näfwer till 
2/3 och 1/3 med barck och taakweden till ½-ten. Ny æstimeres kåsta till reparation 
       2:  – : –   
 Kornladan 12 ¼ aln långh 11 ahl. bredh med een loa och 2:ne gålff är odugeligh och kan 
intet repareras till gangns och derföre måste en af nyo opsättias för och medh  14:  – : –   
 En foderbodh söör på gården dugl. men g:lt näfwertaak och dråppigt och ruttin taakwedh 
som kan förbättras med     1:  – : –   
 Bryggestufwan gamall med gamalt näfwer och barktaak. Södre knutarne förderfwade, 
hwar med bonden intet kan graveras effter hemmanetz storleek, lijkmätigt Kongl. Maij:ts 
1681 åhrs husesyhnsordningh. 
 Å hembl:e huset felas dör med jern för    – :   6: –  
 Intet swijnhuus och dy bygges ett för    – : 24: –   
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 Åkeren i fult bruuk, förutan tree mällingar i fast lin och lägde, som pröfwes kunna bring-
as till rätt bruuk à 1 dahl.     3:  – : –   
 Humblegården wähl häfdat till 300 stöör. 
 Gerdzlegårdar 
 Ängiarne mycket skoglupne och böre effter handen uprödias. 
 Nedan åkeren vid siön är ladan odugel. som kan kåsta   2:  – : –   
 En dito i Bränängiet som opsättas med och för   1:  – : –    
    57: 15: 8 
 
 Ofwannembde feelachtigheet måtte nästkommande åhr ersättias eller betalla närskrefne 
summa – 57 d. 15: 8 s.m:t. [fol. 570r]  
 
14. Måhlstadh. Anders Anderson 4 tunlandh skatte. Son Erich Anderson åboer hemmannet 
och är dragonquarter n:o 23. 
 Hwardagzstufwan [lucka] ahl. långh, [lucka] ahl:r bred med ferdig spijsell och alt innan-
rede. Beggie långhsyllorne ruttnade under, men hela i knutarne, kunna bewaras med 16 öre, 
gamalt dråpplöst näfwertaak och ruttin taakwedh, som af nyo skaffas för 1: 10: 16. Skårsteen 
bör utanpå kalckslåes med 16 öre. Facit    2: 10: 16 
 Gäststufwan 10 ½ aln långh, 10 ahl. bredh. I spijselln felas jernstålpen 16 öre. 2:ne st. 
skåttspieldh à 16 ⅔ öre     2:   5:   8 
 Taket med skurin bark och odugligh taakwedh repareras med 1: 10: 16. Skårssteen räcker 
allenast litet öfwer taket och måste högre opmuras och kalckslåes med 1 d.    2: 10: 16 
 Källarestugun öst på gården med förstugu och utskått öfwer porten, ferdig spijsell utan 
murstänger och jernstålpe, windspieldetz wind bårta. En ståck på westre sijdan innantill rut-
ten. Syllorne och wäggiarne duglige, kan repareras, men effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs huse-
syhnsordningh, kan bonden intet dermedh graveras. 
 Ett låfft österuth af ett rum under och ett ofwantill, i nedre rummet odugelligit gålff. 
Nederste hwarfwen förloradhe, och timber till reparation ligger på gården. Gamalt dråppigt 
näfwertaak och taakweden halfdugl. Pröfwes kunna in alles göras ferdigt medh    4:  – : –   
 Badstugun med twenne lafwar och een kåpungn, dråplöst näfwer- och tårftaak. Östre 
syllan ligger litet neder i jorden som bör conserveras med näfwer för   – :   2: –  
 Stallen 9 ¼ aln långh, 6 ahl. bredh om 4 hesterum, ferdigt innanrede. I samma knyttningh 
ett foderhuus, [fol. 570v] hwars taakwedh är odugligh. Nårra långsyllan under ruttnadt och 
dyngstahn ofodrat, kan fodras och lagas medh   – : 16: –  
 Fähuset 12 ahl. långt, 11 ahl. bredt à 8 båhsrum, håhligt gålff. Syllorne under ruttnade, 
och knuten på eena långweggen ruttin, gamalt barcktaak och ruttin taakwedh, pröfwes intet 
kunna medh nytt näfwer och ny taakwedh, tillijka med gålfwetz förbettrande och syllornes 
bewarandhe, ringare göras än medh    4:  – : –   
 Kornladan 15 ahl. långh 12 ahl. bredh. Östre långsyllan ruttin, gamalt barcktaak och 
merndels uthruttna tählningar och brädher, æstimeres dåch kunna repareras och färdigh göras 
medh      4:  – : –   
 Heembl. huset färdigt och dugelligit. 
 Swijnhuset fins odugligit och derföre opsättes ett nytt för  – : 21:  8 
 En foderbodh medh behålldne wäggiar och taak, föruthan dråppskijdan å nårra sijdan, 
som kan kåsta    – :   5:  8 
 Noch een foderbodh nedanför stallen, dugligh med brädtaak.  
 Ett wedlijdher fins. 
 Åkeren är i fult bruuk. Humblegården till 350 stöör wähl häfdat. 
 Gerdzlegårdar 
 I nylanden nedan åkeren een odugelig lada som opbygges medh   1: 10: 16  
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 En dito i Gehnvalls lägden, dito    1: 10: 16 
 I Rastedrohle een odugelligh lada    – : 21:   8 
 I Lillbrännan är höladun odugligh, bygges för   – : 16:  – 
 I Grubbsloge een dito odugel. för    – : 16:  – 
    24:   8:  – 
 
 Erich Anderson dömmes närstående feelachtigheet nästkommande vår och sommar 
ersättia eller betalla 24: 8: –. [fol. 571r]  
 
15. Fanbyen. Anders Månsson 6 tunland skatte, brukas ½-ten af Nills Jöransson och ½-ten af 
Oloff Erson, är dragone qwarteer.  
 Till Nills Jöranssons halfpart hörer effterskrefne huus. 
 Hwardagzstufwan 8 ahl. långh 10 ½ aln bredh, ferdigt innanrede. Dugel. wäggiar, gamalt 
tählningztaak å westre sijdhan, dels medh näfwer och dels med barck, och å den andhra dito 
med näfwer, pröfwes kunna göras ferdigh medh    2:  – : –   
 Framcammaren 4 ahl. långh 10 ½ aln bredh, alt ferdigt innandömme, och des taak äfwen 
som på stugun. Kan repareras medh   – : 21:   8 
 Gäststufwan 11 ¾ alnar långh 10 ¼ aln bredh, är aldeles odugligh och måste een ny op-
sättias som pröfwes kunna skee för   15:  – : –   
 Ett stålpherberge söder om gården 5 ½ aln i quadrat, ferdighe wäggiar och underbygg-
ningh, allenast syllorne något skadde. Stocken till swahlan bör fodras, och i synnerheet widh 
ingången, nårre täckian är odugeligh, som kan bothas och repareras medh  – : 21:  8   
 En ny badstugu 6 ½ aln långh 7 ½ aln bredh, in alles färdigh tillijka med den andra åboen 
Oloff Erichson. 
 Stallen 11 ahlnar lång 7 ¼ aln bredh, kullhafd och af gamalt och nytt iblandh optimbrat 
till skullan, och effter hålldne syn optimbradt, och behöfwes brädtaak för   2:  – : –   
 Än een dito gamall – hwarf och ofwanpå timbrat till ett låfft, är bruklig, wästnorra knuten 
nedsunken, näfwertaket dråpplöst och ruttin taakwedh som måtte opwäghas och med ny taak-
wedh beläggias för och medh     1:  – : –   
 Fähuset 14 ¼ aln långt 10 ¼ aln bredt, 9 st:n bååsrum, wäggiarne och taket dugellige, 
gålfwet widh dören sundert. Kan kåsta    – : 10: 16 
[fol. 571v] 
 Foderboden widh fähuset dugelligh till wäggiar och taak.  
 Kornladhan 11 ½ aln långh 9 ¼ aln bredh, färdig loa och 2:ne gålff, nårra långhsyllan 
neder i jorden, mullen måste hafwas derifrån och bewaras med näfwer för   – : 10: 16 
 En förloradt källarestugu med temmelige wäggiar och odugligit taak, kan opteckias till 
foderhuus medh      1:  – : –   
 En gamall bryggstufwa 10 ¼ aln långh 8 ahl. bredh, knuten baakom spijselln förderfwat 
och nårra syllan nedsuncken med tählningztaak, kan brukas till redskapshuus. 
 Intet hembligit huus, som bygges emellan stallen och kornladun för   – : 10: 16   
 Intet swijnhuus, som bygges medh   – : 21:   8   
 Åkeren är i godt och fult bruuk. Humblegården 400 stöör, wähl häfdat och risadt. 
 Gerdzlegårdar 
 I Hedestängie 2 lass. Ladun är odugelligh och een ny opsättes för  – : 21:  8 
 I Småängian 3 st. ladur alldeles odugl. à 21 ⅓ öre   2:  – :  –   
    26: 21:  8 
 
 Ofwanskrefne feelachtigheet måtte ersättias nästkommande åhr eller betallas  27 d. 21: 8. 
 
16. Oloff Erssons halfwa dehl tillhörer effterskreffne huus. 
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 Hwardagzstufwan 11 ½ aln långh 10 ahl. bredh, ferdig spijsell och baakungn etz. Ena 
windspiellet är odugelligit och gålfwet lappat, och kan göras ferdigt med twå tillior. Nårre och 
södre långsyllorne half under ruttnade och södre wäggbandståcken och förruttnadt, och bräde 
ändarne mäst afruttnade, utruttit tällningztaak. Skårsteen på nårre sijdan utan kalck och litet af 
kronan bårta, hwilcken intet [fol. 572r] kan göras färdigh, utan hon nederhafwes, och med nytt 
timber förbettras, som pröfwes medelst godh spijsell och innanrede kunna tillijka medh för-
stugugålfwet göras ferdigh medh     8:  – : –   
 En dito stugu på gården ähr alldeles odugligh till wäggiar och taak, dy måste een säng-
stufwa opsättias af en röökgångh à   18:  – : –   
  En bodh på gården 16 ahl. långh 5 ½ aln bredh af tuenne rum serdelles afbygde med een 
jell öfwer, å södre rummet. Nårra rummet med gammall och sundrigh dör. Östre syllan widh 
begge döretrösklarne half förruttnade, och å östre sijdan å taket felas 1/3 taakwedh och östre 
täckian odugligh som æstimeres kunna repareras medh    1: 21:  8 
 Halfwa badstugun med grannen Nills Jöranson är dugligh.  
 Stallen söder på gården 7 ahl. långh 6 ahl. bredh är odugligh till wäggiar och taak, kan 
opbyggias medh      6:  – : –   
 Fähuset wester om gården 10 ½ aln långh 8 ½ aln bredh opsatt af gamalt timber och sex 
båsar insatte, dugel. Dråppachtigt barcktaak och taakweden ruttin, kan göras ferdigt at brukas 
några åhr medh     3:  – : –   
 En foderbodh i fägården med dugel. wäggiar, dör uthan gångiern och gamalt grest 
brädtaak, som kan göras ferdig med    – : 12: –   
 En dito söder om fähuset, westre sijdan med dugligit brädhtaak och den östre till 1/3 
ruttin taakwedh, kan repareras medh   – : 10: 16  
 Ett dugelligit wedlijder fins widh gården. 
 Intet swijnhuus, derföre bygges ett medh    – : 21:   8  
 Heembligit huus är emellan bodan och gamble stugun, dugel. 
 Kornladan söder om gården 11 ahl. långh 10 ahl. bredh. Loagålfwet alldeles förderfwat. 
Nårre långsyllan och twå ståckar dernäst förruttnade och nårre wägbanståcken dito. [fol. 572v] 
Dråppachtigt barcktaak och opruttin taakwedh och någre raffter bårta och afruttnade, och altså 
skattes för odugelig och een ny opsätties medh  12:  – : –   
 En hwalfd källare på gården derest ofwanpå een stugu är, och skattas dhensamma odug-
ligh till wäggiar och taak. 
 Åkeren är i godt och fult bruuk. Humblegården allenast till 60 stöör, illa häfdat och 
brukat, och den öfrige alldeles wahnbrukat och grääsgått som bör anläggias och ferdigh göras 
effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordning till 200 stör för   1:  – : –   
 Gerdzlegårdar 
 Ladutaket i Buängiet är ruttit och förferdigas medh   – : 21:  8  
 Lill-ladun i Nydrohle opruttin alldeles, och en ny opsätties för   – : 21:  8  
 Ladun i Långmyran är odugel. och opsättes   – : 21:  8  
    52: 21:  8 
 Ängiarne äre mycket skoghlupne och måste effter handen afhuggas widh laga botum til-
giörandhe. 
 Utan drögzmåhl dömmes Oluff Erichson sin skyldigheet fulgöra eller ehrsättia med 52 d. 
21: 8 s.m:t. 
 
17. Erich Pederssons heman i Årrwijken 3 tunl. skatte, som sonen Oloff Erson åboer, är dra-
gone quarteer.  
 Hwardagzstugun 9 ½ aln långh 10 ½ aln bredh medh ferdigt innanrede, wäggiar och taak, 
förutan panelningen på stugutaket å tredie sijdan till 1/3 som dijtlägges för    – : 16: –  
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 En framcamare 4 ahl. långh, till spijselln felas allenast murstångh och jernstålpe för 21 ⅓ 
öre     – : 21: 8 
 Gästestufwan 9 ahl. långh 11 ahl. bredh, ferdigh spijsell, jernstålpen fehlas för 16 öre. 3 
st. ruthor är bårta i fönstren, är 3 öre. Gamalt gålff och håligt, kan botas med tree [fol. 573r] 
tählningar som kåsta 16 öre. Förstugucamar dören utan jern. Nårra långsyllan och wästre 
twärsyllan skadde under, och måste bewaras medh näfwer för 6 öre. Ett dråpp i wråhn af 
bakungnen för 4 öre. Facit      1: 13: –   
 En ny bodh österuth med uthskått öfwer porten dugel.  
 En bodh wästeruth, dugellige wäggiar och taak. 
 Badstugun 5 ahl. i quadrat, des östre sylla ruttin under och wäggbanståcken dito, kan re-
pareras medh     1:  – : –   
 Stallen 6 ½ aln långh och 6 ahl. bredh med foderhuus i samma knytningh emoth ladu-
weggen. Wästsödre knuten neder i jorden något förderfwadt och ythan widh dyngstahn bårt-
ruttin. Kan bothas medh     – : 10: 16  
 Hembligit huus fins dugelligit. 
 Fähuset nytt 10 ahl:r långt 9 ahl:r bredt à 7 båhsrum. Taket å östre sijdan dråppachtigt, 
som botas medh     – : 10: 16  
 Ett odugl. swijnhuus och opsättes ett nytt medh   – : 21:   8 
 En ny stall 11 ahl. långh 9 ahl. bredh, dugligh till wäggiar och taak, utan gålff, förutan 
mitt emellan krubborne som lembnes, efftersom han desutan stall för gårdzhästar effter ord-
ningen hafwer. 
 Foderbodh 8 ahl. långh 5 ½ aln bredh, dugelige wäggiar och litet meer än half taakwedh 
och det öfrige dijtlägges medh     – : 16: –  
 Kornladan 11 ahl. i quadrat medh ferdig loa och 2 gålff dugeligh, doch taakweden half-
gamall som kan passera och ett dråpp botas medh  – :   2: –  
 En gamal foderbodh, något ruttin till wäggiar och knutar, kan repareras till redskapshuus, 
taket optäckies medh     – : 10: 16  
 Dugeligh port med gångiern och jernklincka. 
 Åkeren är i fult bruuk. [fol. 573v] 
 Humblegården till 2 st:n af 100 stöör, nyligen anlagde, men den södre något gräsuger, 
som bör renssas och uthwidgas till 200 stöör som kan kåsta    1:  – : –   
 Gerdzlegårdar fins 100 famnar medh wijdebandh som rächnas för ½ gill och göres gill à 
1/2 öre     1: 18: –   
 100 dito med granband som lutar till fall, dito   1: 18: –   
 I Nyswedan är een liten lada odugl. och en ny opsättes medh    1:  – : –   
 I Möckellmyran een liten odugl. och bygges för   – : 21:  8  
    11: 19: – 
 
 Ofwanskrefne feelachtigheet måste ersättias nästkommande wåår widh botum tillgiöran-
de. 
 
18. Årrwijken. Anders Olufsson skatte, 5 tunland, åboes af sonen Oluff Anderson, är dragone 
quarteer. 
 Hwardagzstufwan 11 ½ aln långh 9 ½ aln bredh. Windspiellet i baakungnen gammalt och 
sundert, hålles odugligit, gålfwet odugligit. Beggie wäggbandståckarne förruttnade, och den 
södre långsyllan odugelligh och rutten. Skårsstehn okalckslagen och kronan förloradt, skattas 
för odugligh, och dy upsättes een af nyo, som medh g:le innanrede pröfwas kunna skee för 
    16:  – : –   
 Mellancammaren är med dugelligit innanrede och gålff.  
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 Gäststufwan 9 ½ aln långh 10 ahl. bredh medh ferdig spijsell och baakungn etz. Å 
fönstren äre 4 rutor sunder. Nårre långsyllan half neder i jordhen och förruttnadt, och westre 
knuthen dels ruttin. Å den nårre sijdan är taket med g:le tehlningar gamalt och mäst oduge-
ligit. Skorssten bör kalckslåes och des krona förbettras. Taket dråppachtigdt och måste för-
bettras, och æstimeres eij ringare in alles kunna förbettras och rapareras än medh och för 
       4:  – : –   
 En bodh wester om porten 6 ½ aln i quadrat är dugligh in alles. [fol. 574r]   
 En bodh af twenne rum öster om, 10 ahl. långh 6 ½ aln bredh afbalckadt, medh uthskått 
öfwer porthen. Östre långsyllan och nårra twärsyllan förderfwade, dråppachtigt näfwertaak 
och odugligh taakwedh, kan upwägas och undersättias, opteckias och medh ny taakwedh be-
läggias, och porten lagas eller af nyo göras, pröfwes intet kunna ringare skee än medh 
       3:  – : –   
 Källarstugun och bryggstufwan odugl. till wäggiar och taak, hwar medh han effter Kongl. 
husesynsordningh intet kan graveras, men bryggstufwan uthsees till redskapshuus, hwars taak 
repareras medh     – : 16: –   
 Ingen badstugu och hafft till läns hoos grannen Oloff Erson och skall byggia een å nyo 
medh och för      8:  – : –   
 Stallen 7 ½ aln långh 6 ahl. bredh à 4 hästrum är duglig och färdig. Noch een gamall stall 
6 ahl. i quadrat, gamalt näfwertaak, dåch dråpplöst och taakweden gamall, hwar medh ingen 
gravation skeer. 
 Nytt fähuus 12 ahl. långt 10 ½ aln bredt à 8 båsrum, dugligit och ferdigt innanrede, men 
barcktaak och gamall taakwedh, som opteckies medh näfwer och lagas medh    3:  – : –   
 Swijnhuset är ferdigt och dugelligit. 
 Hembl. huset måtte lagas och repareras medh  – :   5:  8 
 Kornladan 13 ahl. långh 10 ahl. bredh. Loan på ändhan utom dören och wäggen dels 
ruttnadt. Dee 2:ne nederste hwarfwen förruttnade, wäggbandståcken widh nårre knuthen och 
twå ståckar nedanföre förruttnade, gamalt dråppigt näfwertaak och odugelligh taakwedh, kan 
eij repareras. Æstimeres med den nyttningh som af g:le timbret och taket kan hafwas, opsät-
tias medh   10:  – : –   
 En bodh widh kornladan till foderhuus med dugl. weggiar, [fol. 574v] dåch äre dee nederste 
hwarfwen ruttnade, som medelst des högd kan passera, men dråppen uthteckias och taak-
weden förbettres medh     – : 21:  8  
 Åkeren är i godt och fult bruuk. Humblegårdh haar ingen af ållder warit, men anlagdt, 
och ingen dugligh humbla blifwit, som åboen effter Kongl. Maij:ts placat åligger på annan 
orth försökia. 
 270 famnar haga medh wijdebandh som opstöradt är och göres dugligh à 1/2 öre, medh 
      4:   7: –   
 220 famnar som luta till fall måste göras dugligh à 1/2 öre   3: 14: –   
 Hundflogz swedan af 2 lass, oduglig ladha, dy opsättes en af nyo  – : 21:  8  
 En ladu i Krökmyran är odugeligh, dito    – : 21:  8  
 En liten dito i Nyängiet à 1/2 lass, dito   – : 16: – 
 Swassla till 1/2 lass utan ladu som eij heller warit. ________ 
    51: 26:  8 
 
 Hwarföre åligger åboen utan längre drögzmåhl sin skyldigheet fullgöra som pröfwes wara 
förordsakat aff fattigdom, och förledne åhr hafwer hans stodh och stört af skabb, heller wara 
förtenckt fehlachtigheeten medh penningar ehrsättia. 
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19. Hålldne husesyn den 5 junij a:o 1691 på capitenleutnantz bostelle Öhne och Frössö sockn 
af 4 tunlandh crono, som Oloff Oloffson tilförenne åbodt öfwersågz, och iembfördes medh 
Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordningh och befans som föllier. 
 1. Hwardagz stugun 11 ahl. långh 11 ¼ aln bredh med ferdigh spijsell och baakungn med 
des tilbehör och ferdigt innanrede, dåch är bordet gamalt och merndels förloradt och gålfwet 
gamallt och mestedeles förderfwadt. [fol. 575r] 
 Framcammaren medh twå knutar skefftat i hoop med stugugålfwet 5 ¼ aln långh 6 ¼ aln 
bredh, dugellig spijsell medh ferdigt windspieldh. Smellåset på dören är förloradt. På stugun 
är nårra långsyllan och den wästre twärsyllan af jordh förruttnadhe. Barcktaket som medh 
bräder är belagdt och sågbräder der ofwanpå är dråppachtigt, hwilcka äre på nårre sijdan af 
taket dels förruttnade, och på södre sijdan merndels behålldne. Skårssteen ofwan taket bör 
kalckslåes. Anno 1688 den 20 juni är dömbdt, at fehlachtigheeten skulle botas eller ehrsättias 
medh 8 dahl. s.m:t, som eij widare giordt är, än at mullan blifwit afkastat, men intet medh 
dijke och rijtwerke bewaradt, icke heller dhet öfrigt botat. Altså måste han fulgöra domen 
medh      8:  – : –   
 [2.] Gäststugun öster på gården 10 ½ aln i quadrat, opsatt 1690 af förra åboen Oloff 
Olofsson, är medh ferdigt innanrede, och panelningh, så å taket som dörarne. Södre wäggen är 
medh fastgård bewaradt, som capitenleutnanten låtit göra. I kiökzspijselln felas et spield som 
köpes för      1:  – : –   
 Källaren nårr om kiöket är med mur å tree sijdor och någre steenar å westre sijdan och å 
östre dito något meera insigne, brädbotnen förruttnadt, källaredören är förloradt, och boden 
ofwanpå källaren odugelligh, hwar medh landbonden intet kan graveras. 
 3. Sängstufwan wester på gården 8 ahl. långh 8 ½ aln bredh är medh behållit innanrede, 
dåch å det ena fönstret äre tree rutor sunder och gålfwet lappat. På cammardöralåset i 
förstugan felas nyckell. [fol. 575v] Westre långsyllan och twå ståckar förruttnade och nedh-
sunckne medh nårra knuthen, och södre twersyllan ruttnadt under, och des östra knuth och 
dels ruttnadt. Skårssteen ofwan taket okalckslagen, hwar medh Oluff Oloffson effter Kongl. 
Maij:tts husesynsordningh intet kan graveras, emedan som des utan nödige stugur äre.  
 Källaren nårr om sängstufwan murad och hwalfd, källardören förloradt med twå små 
gambla gångiern. Boden der ofwanpå är odugligh, både till taak och wäggiar, hwar medh 
förra åboen icke heller kan betungas. 
 Låfftsbyggningen söör på gården 12 ½ aln långh 7 ¾ ahl. bredh innom knutar, bestående 
af twenne öfwer och 2:ne underbodar. Westre underboden med gamalt gålff och dels 
förderfwadt, den östre dito medh dugligit gålff och dör etz. Nårra långsyllan nedsuncken och 
ruttnadt och den westre twärsyllan ruttnadt å både knutar och nedsuncken. Westre knuten på 
södre långweggen merndels afrutten och ståcken ofwanföre förderfwat ända igenom. 
Näfwertaket dråppachtigt och taakweden förruttnad.  
 Ett locus privatus fins uti swalan kring om låfftsbyggningen. Wester om låfftsbyggningen 
een dubbelbodh af twenne rum, är näpligen at repareras: warandes westre och östre knutarne 
på södre långweggen merndels föruttnade, och nårra knutarne på östre twärwäggen 
sammalledes. Effter 1688 åhrs doom skulle dhet göras ferdigt med 5 dahl. s.m:t som Oloff 
Olsson säger sigh intet hafwa giordt. 
 Stålpherberget öster om gården 6 ½ aln i quadrat medh [fol. 576r] een jell ofwanpå, beggie 
nederste långståckarne widh nårra ändarne nedhsunckne i jorden, och odugligit dråpigt 
barcktaak. 
 Badstugun öster om gården 7 ahl. långh 6 ¾ aln bredh, twå lafwar och en liten ungn, 
wäggiarne af nytt och gamalt wärckie och något utsigne, reparetat och opsatt af Oloff 
Olofson, een knuth på nårra sijdan bårta, den östre ändan på badstugun nedsuncken och måste 
opwägas, som åligger förra åboen Oloff Olofsson göra, och pröfwes kunna skee med  10 öre 
16 p:g:r. 
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 Gamble låfftsbyggningen wester på gården à 12 ahl. långh af twenne öfwer- och een 
underbodh, är skattat odugligh, och hålles icke nödigt att repareras till ett bondehemman, som 
detta i anseende till förra åboen considereres, lijkmätigt Kongl. Maij:ts 1681 åhrs 
husesyhnsordningh. 
 Portlijdret under låfftet med gamal oplagat port, det eena gångiernet alldelles aff. 
 En stall öst på gården 9 ¾ ahl. långh 11 ¼ aln bredh, opsatt 1691 som då och widh synen 
under byggiande war, utan innanrede, är sedermeera färdig giordt af capitenleutnanten och af 
Oloff Olofsson intet där till giordt, och dy effter 1688 åhrs doom skylldigh åtta dahl. s.m:t. 
 En liten port der brede widh medh små gångiern och träklincka. Fähuset söder om gården 
15 ahl. långt 12 ahl. bredt, opsatt 1688 af förre åboen, är ferdigh till wäggiar och taak, men 
wäggen widh dyngstahn ofodrat.  
 Ett dugligit swijnhuus fins af Oloff Olsson sedan 1688 opsatt.  
 Hembl.huset söder på gården emellan låfftet och boden, taket medh förlorade brädher 
täckt. [fol. 576v] 
 Kornladan öster på gården 14 alnar långh 11 ½ aln bredh. Sielfwe loan nedsigen på 
marken och dels opruttit. Tree ståckar på den östre och tree dito på den westre långweggen 
alldeles förruttnadhe, och knuthen på den 4:de ståcken alldeles bårta. På nårra twärweggen 
östre knutarne till 4 ståckar förruttnade, taakweden ruttin och alla raffterne alldeles dito, och 
derföre kan eij repareras. Oloff Olofson bekänner sig sedan 1688 henne intet widare reparerat 
än några dråpp uthteckt, och 1688 åhrs doom lyder, att dhen skulle göras dugligh medh 8 
dahl. s.m:t, som ogiordt är, hwilka han bör betalla. 
 Foderboden wester på gården 7 ¼ aln långh och 7 ahl. bredh är alldelles odugligh och står 
intet till at repareras. Effter 1688 åhrs doom, kommer Oloff Oloffson at upsättia med 4 dahl. 
s.m:t, som han säger sig intet giort och effterkommit.  
 Åkeren är i godt och fult bruuk i begge säden. 
 Humblegården à 500 stöör wähl häfdat. 
 Gärdzlegård. 
 Skijdhagan kring åkeren 105 famnar alldeles förfallen och gamall, och af ålder warit 
skijdhaga, och nu påhuggen såsom annat rijshag. Kring ängiet widh siön ähre 60 famnar 
gamal haga, dock stående. 
 Nordest i ängian mycket med skog öfwergått, och den andra tracten något medh skogh 
igengått, som effter handen måste afrödias. 
 Ängiesladurne äre 4 st:n, duglige och bruklige wäggiar, men brädtaken gambla och mäst 
förderfwade.  
 Herr capitenleut:n prætenderade ett åhrs byggnad sedan [fol. 577r] synen 1688 där höltz, 
efftersom han 1689 dhet och brukadt? Swaar, at han för dhet åhret ingen byggnad giordt, utan 
afsatt halfwa grödan, hwar emoth exciperades, at han allenast gifwit spannemåhl effter 
marckgången för uthlagorne. Sammalledes at ängiarne äre nogh skoghlupne som 1691 åhrs 
syhn innehåller? Swaar, at han intet där rödiat, som pröfwes kunna oprödias och bringas till 
rätt häfd uti sex dagar af tree persohner à 10 ⅔ öre s.m:t   6: – : –   
 Oloff Olsson inlade een specification öfwer giordh kåstnad på gården utan åhr-taal, som 
intet widare kan attenderas, efftersom hans fader för honom chronogården åbodt, än deth han 
större och flere fönster 1690 uti då upsatte stugu låtit giöra, hwarest eller i gamble stugun 
warit tree st:n fönster, komma altså i synnerheet till considerera tree st:n fönster effter 
offtbem:te Peer Olofssons intygandhe à 24 öre s.m:t; facit 2: 8 öre s.m:t. Item åthskillnan 
emellan tree gambla och tree st. nya à 6 ⅔ öre, facit 20 öre s.m. Sum:um   2: 28: – 
 Den skada som Oloff Olofsson hafwer hemmannet tilfogat med dhet han uthuggit skogen 
å wästre sijdan om åkeren widh Öhne-bärget, emoth wahrningh, som såddes, och effter Oloff 
Olofssons bekännelsse in alles där blifwit 3 skyhlar 4 band rogh. 
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 Nembdens eenhällelige betenckiande är, at Oloff Olsson såsom för annat olåfligit 
swediande skall derföre bötha, som effter 21 § i Kongl. Maij:ts skogsordningh 1664 är och 
blifwer 12 m:k till treskiptes. 
 Herr capitenleut:n Anders Treffenberg hafwer brukat bostellet 1690, 1691 och 1692, och 
allenast een stall 9 ¾ ahl. långh 11 ¼ ahl. bredh med spillter och skulle, och derföre [fol. 577v] 
af förra åboen i rächningh niuther 8 d. s.m:t hwar medh stallen icke är bygd, och hwad den 
mera wärdh är, skall effter mätismanna ordom afrächnas på hans tree åhrs byggnadh, som 
capitenleutn:n åligger fordersampt at fulgöra och nästkommande wåhr syna låta. 
 Liquidations rächning med Oloff Oloffson som åbodtcapitenleutnantz bostelle i Öhne och 
Frössö sockn. 
 
Debet     s.m:t Credit     s.m:t 
Effter häradzrättens doom  Gäststugun är 1688 opförd för 
d. 20 juni 1688 saker för  24 d. s.m:t at opsättias som är 
efftersatt byggning till  67: 16: – skedt förutan spield i kiöket 
För kiökzspieldet  som felas 24: – : –   
wid nya stugun   1:  – : – Effter begäran har han den besatt 
Effter 1691 åhrs syhn äre ängiarne med 6 st. fönster, alla större än 
skoglupne som 1688 intet blef ob- de 3 st. dito som i gamble bonde- 
serverat som oundwijkeligen böre stugun wore, och är des 
oprödias, och är pröfwat kunna  åthskillnadh tillijka med 3 st. 
tilbörligen skee medh   6:  – : –   öfrige funnit werde  2: 28 : – 
För 1689 åhrs byggnad bör   Badstugun har Oloff opsatt som är 
Oloff Olofsson medelst accord   werderat för 8 d. s.m:t som afföres 
med h:r capitenleut:n swara  så när som hwad derå felas,  
och effter wahnligheeten   som är 10 ⅔ öre silf.m:t, facit   7: 21: 8 
kommer på   6: 21: 8 Ett swijnhus af Olof Olson  
   opsatt för   1: 16: –   
    [Summa]   36:   1: 8 
   Blifwer altså Oloff Olofson  
   skyldigh på hemmanets häfd 
   och byggnadh, som han uthan 
                                               _______ längre ophåld dömmes at betalla   45:  4: –    
                Summa 81:  5: 8                     Summa 81:  5: 8 
[fol. 578r] 
 
20. Corporalen Mårten Båck angaf Faste Pederson i Räxsiön hafwa undandölt tijende ärther, 
af dhet han sådt i Stackrijs hoos dragon Lars Rå och änckian hustru Gölu Olofsdotter ibidem? 
Swaar, at han hoos Lars sådt 1/4 tunna ärter, och hoos hustru Gölu och 1/4 tunna litet ringare, 
och enär dee optoges, lagt i tijo dehlar och lembnat hwar 10:de af dem at förwaras till Kongl. 
Maij:tt och kyrckioherden, och sin dehl heemfördt, emedan som deras åker är illa hängnat, 
och han eij heller dem, sedhan dee skulle blifwa tårra, kunnat utan spillandhe och afsacknadt 
föra heem? Dragon Lars Rå och hustru Göhlu betygha at Faste lembnade tijonden qwaar, den 
dee ophässiat, och halfparten däraf till chronan optröskadt och i herberget till chronan 
lefwereradt fyra kannor ärter och meera blef intet der af, efftersom ärterne wore tiockt sådde 
och medelst mycken rägn råttnadhe, och mycket som först blef matat, utfallit, som och 
annorstädes detta åhr är skedt. Dee berätta och så, att Faste sedan dehlningen war skedt af sin 
dehl dem något gifwit och låfwadt giödningh dijthföra i stellet han affördt, som förr afftallat 
war. Tålfman Jöns i Målängh betygar så tallat wara, och at hustru Gölu sagt, Faste lembnat 
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tijonden; altså kan rätten intet finna Faste derutinnan bråtzligh och till något straff skylldigh 
wara. 
 
21. Högen. Anders Påhlsson 5 tunland skatte, som sonen Olof Anderson åboer, är dragone 
quarteer. 
 Hwardagzstugun 11 alnar långh 11 ¼ aln bred med ferdigh spijsell och baakungn, iern-
stålpe och muhrstänger [fol. 578v] medh ferdigt windh och skåttspieldh och ferdigt innanredhe. 
På södra långsyllan är fastgården medh näfwer obewaradt, hwar af syllan är halfruttnadt, och 
den södra[!] dito halfruttnadt, och wäggbandståcken och något skadd. Tällningzbräderne på 
taket äre något gamble, men enär ytan afhugges, goda. Skårssteen bör utanpå kalckslås, kan 
botas medh     1:   2: 16 
 Gäststugun 12 alnar långh 10 ½ aln bredh medh baakungn, murstångh och skåttspieldh, 
ferdigt och behållit innanrede, bordh och bänkiar etz. Beggie långsyllorne neder i jorden och 
äre intet till skada, efftersom huset är högdt, kunna fodras medh 10 ⅔ öre. Nytt tällningztaak å 
nårra sijdan och å den södra halfft gamalt och halfft nytt. Skorssteen felas crona och bör bettre 
kalckslåes med 16 öre. Facit    – : 26: 16   
 Mellancammaren är emellan begge stugurne färdigh. 
 Nya källarestugun 7 alnar långh 9 ½ aln bredh är medh muur in undher syllorne wähl be-
warade. Gålfwet förlorat inlagdt. I spijselln felas murstänger och jernstålpe som nu allenast af 
trä äre insatte. Skorssteen är okalkslagen som giöres färdigh. 
 En sängstugu liten 6 ½ aln långh 7 ahl. bredh. Spijselen är utan skåttspieldh, murstänger 
och iernstålpe, wäggiar och taak äre duglige men skorssten okalckslagen och kan kåsta till-
sammans      1: 29:  8  
 Gamble bryggstufwan öster på gården är merndels förloradt in alles. 
 Ett wisterhuus öster på gården af 2:ne rum med timbrat wägg emellan är dugligh till 
wäggiar men taakwedhen merndels förruttnadt som dijthlägges ny medh   1: – : –   
[fol. 579r]   
 En sundrigh port medh gångiern som måste förferdighas.  
 Ett stålpherberge wäster om gården 4 ½ aln i quadrat. Östre syllan på underbyggningen 
något skadd till ½-ten af rengn och taakweden förruttnadt. Syllan fodras och ny taakwedh 
giöres, medh     – : 21:  8  
 En gamal låfftsbyggningh 12 ½ aln långh 8 ahl. bredh af 2:ne öfwer- och 2:ne underrum. 
Beggie långsyllorne mäst odugellige och nårra twärsyllan dito, wästre långwäggen af rengn 
skadd, näfwertaket och tälningarne gambla. Kan brukas till foderhuus. 
 Badstugun öster om gården 6 ahl. i quadrat medh ferdigh kåpungn och een lafwa. Beggie 
knutarne widh döran nedhsunckne, barktaket gamalt och taakweden merndels förruttin, 
pröfwes kunna göras in alles ferdigh medh    1: 10: 16 
 Stallen wester på gården 6 ahl:r i quadrat à 2 hästerum är dugl; doch widh dyngstan 
ofordrat som bör skee medh     – : 10: 16 
 Än een dito söör på gården 7 ahl. långh 7 ½ aln bredh à 6 hästerum, krubban är half-
dugligh, dugligit gålff. Portlider fins i samma byggningh 4 ahl. långt med duglig port. Wäg-
gen widh dyngstahn ofodrat, hwaraf den är skadd, taakweden är förruttnadt, som effter 
handen förbättras. 
 Fähuset söder om gården à 13 bååsrum å begge sijdor är medh dugligit innanrede. Wäster 
långhsyllan måste bewaras med näfwer och mullen ifrån kastas, widh dyngstaan är wäggen 
ofodrat, pröfwes kunna repareras medh    – : 10: 16  
 Ett dugelligit swijnhuus och hembl. huus dito. 
 Kornladun söder på gårdhen af tu gålff och een loa, 13 ahl. långh 11 ½ aln bredh är medh 
dugelige wäggiar, [fol. 579v]  gamalt näfwertaak dråpplöst och 1/3 af taakweden förruttnadt. 
Takweden lägges för och medh     1: – : –   
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 Halmlijdretz taak är gamalt och förruttnadt som lagas böör.  
 Åkeren är i godt och fult bruuk. Humblegården 50 stöör nyss anlagd, är mycket ofrucht-
sam, dåch med flith åhrligen omlagat, böör utvidgas till 200 stöör och uthökia tienligare ort 
och jordemåhn. 
 256 famnar widebandz haga som hålles för half dugligh, repareras à 1/2 öre   4: – : –   
 250 famnar med granbandh som är nedfallen och kan uprättas till gangns med nya störar 
à 1/2 öre     3: 29: –   
 Ladurne: 
 Nylandz höladu utom gården à 3 lass är odugelligh, een opbygges medh   1: – : –   
 I Dahlslägden 2/3 lass är en odugelligh lada, bygges upp för   – : 21:  8  
 Gullhögen à 2 ladur, ena är odugel, som opbygges med   – : 21:  8  
 I Drohlängie, ladan odugl. à et lass, opsättes å nyo för   – : 21:  8  
 Nyswedian 2 lass, des lada är odugligh för   – : 21:  8  
 Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes   20:   2:  8 
åboen nästkommande wåår fullgöra widh laga botum tilgörande. 
 
22. Sunne sochn. Årrwijken, Carll Oloffsons rustningzhemman, kallas Kyrkbygården, 4 tun-
landh crono, och brukas innewarande åhr ½-ten af Carll Olufson och ½-ten af swentienaren 
Peder Anderson Duhre. 
 Hwardagzstugun 9 ¾ alnar långh 10 ½ aln bredh, färdig spijsell och baakungn med mur-
stångh och jernstålpe och felas twenne skåttspieldh och formor [ram för ugnsspjäll] som 
köpas [fol. 580r] för 1: 21: 8. Fönster utan karmar och panelningh, som passeras denne gången. 
Syllorne bewarade med fastgård, taket dugligit. Å skorssteen felas cronan för 5 ⅓ öre. Facit 
      1: 26: 16 
 Gästestufwan 10 ¾ alnar långh 10 ½ aln bredh, ferdig spijsell medh baakungn, och muur-
stången allenast i spijselln och felas jernstålpen för 16 öre. Item twenne skåttspieldh 
       1: 21:  8  
 Södre långsyllan bewarat medh näfwer och ingen warpa och den nårra dito med warpa 
dåch utan näfwer som färdig giöres för 2 ⅔ öre. Stugugålfwet dugligit, allenast een tillia mitt 
på något sprucken och håligh, lagas för 2 ⅔ öre. Skorssteen ofwan taket är okalckslagen, 16 
öre, och een dör till cammaren för 5 ⅓ öre. Facit    3:  – : –   
 Cammaren i förstugan 5 ¾ ahl. långh 5 ½ aln bredh medh dugelligit gålff. Spijselln i 
röökgångh medh östre stuguspijselln felas murstångh för 8 öre. Öfrige innanredet är behållit 
och dugelligit.     – :   8:  –   
 En gamall liten cammare nårrom hwardagzstufwan 5 ½ aln i quadrat, skattas af intet 
wärde, dåch bör gångiernen på dören och döragrepor och litet gamalt fönster tagas i behåld 
och godt förwaara. 
 Ett litet härberge öst på gården 6 ½ aln bredt och 5 ahl. långt medh een jell öfwer porten 
eller lijdret à 4 ahl. långt. Wäggiarne och syllorne äre duglige, dråppskijderne aldeles förlora-
de, kåsta 10 ⅔ öre och een rafft afruttnadt på östre sijdan à 5 ⅓ öre. Wäggbanståcken öfwer 
portlijdret à 4 ahl. är alldeles förderfwadt och kan inhuggas å nyo för 10 ⅔ öre. Görandes 
tillhopa    – : 26:  8 
 Een stoor låfftzbyggningh wester på gården af 2:ne öfwer- och 2:ne underrum medh ett 
portlijder under, är gamalt och [fol. 580v] förfallit och står intet till at reparera till gangns. I des 
ställe opbygges sädes- och miöhlbod af twenne rum som æstimeres kunna med dhet som af 
låfftet kan nyttias skiee för    10: – : –   
 Badstugun nårrom gården 6 ½ aln långh 5 ½ aln bredh, liten ungn och een lafwa, är 
dugligh till wäggiar och taak.  
 En stall öster på gården 6 ¾ ahl. långh 8 ¼ aln bredh inom knuthar à 4 spillter och 
dugligit gålff, wäggiar och taak. 
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 Fähuset söder om gården 11 ⅛ aln långt 10 alnar bredt innom knutar à 9 båhsrum, och 
fårkietten särdeles afbygd, å westre långsyllan måste mullan ifrån hafwas och medh näfwer 
bewaras och dyngstaan fodras som pröfwes kunna skee medh   – : 16: –  
 Än ett fähuus à 8 ½ aln långt 7 ahl. bredt är odugligh till wäggiar och taak. 
 Swijnhuset är af duglige wäggiar men felas taakwedhen och något till taket, som giörs 
medh     – :   5:  8 
 Heembl. huset emellan wedlijdret och östre stugun är dugel.  
 Kornladun söder på gården 13 ahl. långh 11 ½ aln bredh med twenne gålff och een loa. In 
i ladan är eena syllan öfwer östre gålfwet öfwer balcken afgått och medh stödh undersatt, en 
ny måste dijthsättias med 10 öre 16 p:g:r. 
 Uthom ladun är östre syllan half in under förruttnat och twå st. ståckar något af dråpp 
skadde, och den södre långsyllan något i jorden suncken och halft ruttnadt. Täckiarne äre 
gamble och raffterne swaga och odugel:e, hwilcka pröfwas kunna medh bräder och näfwer, 
iempte nya täckior och rafftar göras dugel. med 2 d. s.m:t. Facit    2: 10: 16  
 En hwalfd källare wäster på gården medh swahla utanföre, med gamal dör och små 
gamble gångiern. [fol. 581r] En bodh ofwanpå källaren af tree wäggiar, dee twenne wäggiarne 
äre af nytt och den tredie dito af gamalt timber och dugeligit taak, som brukas kan till foder-
bodh. 
 Åkeren i beggie säden är yppen och i fult bruuk.  
 Humblegården till 50 stöör illa häfdat, som bör effter Kongl. Maij:ts husesyhns ordningh 
uthwidgas till 200 stöör som kan kåsta med dee 50 förbättrandhe   1: 21:  8 
 Gerdzlegårdar fins 250 famnar med granbandh som är gill och dugligh.  
 200 dito med widebandh bunden är allenast halfdugligh    3:   4:  –   
 60 famnar alldeles odugligh och å somblige ställen nedfallen och medelst at bärgh eller 
steenöhr där inunder är, kan den sällan stå oprätt   1: 28:  –   
           [S:a]  25: 17:  8  
 Ängiesladurne äre af gamble wäggiar, doch brukellighe och skolla medh taak wäl bewa-
rade wara. 
 Ängiarne berättar åboen wara något skoggångne, men effterhanden afrödias böre, som 
betyges endels wara skiedt, och ytherligare bör medh flijth göras, widh laga botum tilgörande.  
 Blifwer altså Carl Oloffson plichtigh ofwanståenden fehlachtigheet utan längre opskåf at 
fulgiöra, eller ehrsättia med dess wärde som specificerat ähr, nembl. 25 d. 17: 8 s.m:t. 
 
23. Frössö sochn. Geenwalla, Oloff Olssons hemman, 1 ½ tun:d skatte, indeelt Peer Olssons 
rustningzhemman i Åkerängh, och brukas af Mårten Jönsson. 
 Hwardagzstugun öster på gården 9 ½ aln långh 11 ahlnar bredh, färdigh spijsell och 
baakungn med murstångh till halfwa spijselln och felas jernstålpen och twå st. spield och een 
forma i spijselln, gålfwet är förruttnadt. Syllorne och wäggbandståckarne alldeles oduglige 
och taket dito, [fol. 581v] och skorssteen okalckslagen, och derföre skattas odugligh, och dy 
måste een ny opsättias som pröfwas medh gambla innanredet kunna göras medh  18: – : –   
 Gäststugun ny 9 ahl. långh 11 ahl. bredh, ferdig spijsell medh jernmurstångh och felas 
jernstålpen för 16 öre, gamalt håhligt skåttspieldh och ingen forma, repareras för 10 ⅔ öre. På 
gålfwet felas fem tillior för 21: 8. Skårssteen ofwan taket okalckslagen och felas halfwa cro-
nan 21: 8. På taket felas 1/3 näfwer och utan taakwed, köpes och lagas för 1 d. Facit 
      3:  6:  8 
 En bodh wäst på gården brukas till sädes- och miöhlbodh, 4 ¼ aln långh 4 ½ aln bredh. 
På södre långweggen äre fem ståckar af dråpp alldeles skadde och förderfwade, gamalt dråpp-
achtigt barcktaak och taakweden till ½-ten dugligh. Pröfwes kunna hafwas kull och repareras 
med och för      6: – : –   
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 Än en dito west på gården 8 ahl. bredh 6 ahl. långh, medh een källare under, brukas till 
wisterhuus, intet annat gålf än sielfwa källarebotn. Östre twärsyllan alldeles förruttnadt och 
taakweden odugl. och dråppachtigt barktaak. Måste opwägas och göras färdigh medh 
      1: 21:  8 
 Badstugun söder om gården 5 ¼ aln långh 5 ahl. bred, liten ungn och lafwa alldeles 
oduglig, wäggiarne gambla och innantill förbrände, wästre långsyllan alldeles förruttnadt, ena 
dörgåtane är förbrändt, hwar af hakan är löös. Dråppachtigt barck och tårftaak, skattas för 
odugligh, och een ny opsättes för     5: – : –   
 Stallen wester på gården 6 ½ aln långh 6 ahl. bred à 2 hästerum, gamalt upruttit gålff. 
Twå stycken knutar å nårra twerwäggen afruttnade och twå dito å östre långweggen. Taket 
alldeles förloradt och widh [fol. 582r] dyngstahn ofodrat, och altså är odugligh, och een å nyo 
bygges medh      4: – : –   
 Ett heembligit huus brede widh stallen under samma taak, ena hakan på dören bårta och 
brijkan alldeles odugligh och är altså odugelligh och äfwensom förr giöres widh nya stallen 
för      1: – : –   
 Nytt fähuus öster på gården 11 ahl. långt 10 ½ aln bredt à 6 båsrum, taket dråppachtigt 
och på södre sijdan tällningztaket halfft dugelligit, wäggen widh dyngstahn bör fodras och 
bewaras. Pröfwes kunna repareras medh     1: 16: –   
 Intet swijnhuus som opsättes medh   – : 21:  8  
 Kornladun söder på gården 11 ¼ aln långh 11 ¼ aln bredh, à ett gålff och ferdig loa. Och 
så widha hon är högdt ifrå jorden satt är wäggiar och syllorne behåldne, och oskadde, gamalt 
barktaak och takweden är förruttin, som giöres med    2: – : –   
 En foderbodh öster på gården af 2:ne rum särdeles afbalckade. Dörarne oduglige och 
allenast ett gångiern å hwardera. Dråppachtigt barktaak och taakwedhen 1/3 odugligh, kan 
göras ferdigh medh näfwertaak, dörar och taakwedh för    1: – : –   
 En foderbodh söder på gården med ett gångiern å dören, derest wedlijdret och ett port-
skiuhl fins, dåch utan port och taket alldeles odugelligit som giöres ferdigt medh   – : 21:  8  
 Ett skiuhl wester om stallen af tree wäggiar och granbarktaak. 
 Åkeren är yppen och i bruuk men af landböndren utskrindat som åboen åligger wähl 
häfda.  
 Humblegården af 60 stöör wäl brukat och kan större uthwidgas, och måste dy effter 
Konglige [fol. 582v] Maij:ts hussesyhns ordningh göras till 200 stänger medh    1: 10: 16  
 Gerdzlegårdar fins 130 famnar granbandzhaga som hålles gilltigh. 
 340 famnar dito bunden medh wijdebandh rächnas allenast för halfgill och måste göras 
gill à 1/2 öre     5: 10: –  
 Widh Gilleråswägen 2 st. swedh à 2 ladur, ett lass i hwardera som äre oduglige och för-
falldne. 
 I afradzlandet Gilleråsen är lägdeslått till 3 lass, hwars lada är odugligh. 
 En lada i Lägdedrohle à 2 lass dito. 
 Vinterwägen alldeles uthfallen lada. 
 Hilliedrohle till 4 lass, odugligh ladha. 
 I Flomyran 1 ½ lass, odugligh ladha. 
 Alla siu ladurne opsättias à 21 ⅓ öre.  Summa    4: 21:  8 
 Stugun och fähuset i Gilleråsen äre alldeles förloradhe som effterhanden böre oplagas. 
 Ängiarne och slåtten äre skoghgångne och pröfwes kunna afhuggas i sex dagar medh  
      2:  – :  –   
    53: 31:  8 
 Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes åboen utan drögzmåhl nästkommande åhr ersättia, 
heller wara förtencht derföre contribuera och betalla närskrefne 53 d. 31 öre 8 th:r silf:rm:t. 
[fol. 583r]  
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24. Sunne sochn, Tårp. Pedher Olofssons hemman 1 ½ tunlandh skatte, är tilldeelt Carl Olof-
sons rusthåll. 
 Hwardagzstugun wester på gården 9 ahl. långh 10 alnar bredh, medh ferdigh spijsell och 
baakungn och des tillbehör, och ferdigt innanredhe. Framcammaren derhoos 3 ¼ aln långh 
med spijsell, murstångh och iernstålpe och dugligit innanrede. Dörar och fönster, så i stugun 
som cammaren äre paneladhe, wäggiarne och syllorne duglige, dåch på nårra halfwa cammar-
wäggen medh brädher bewaradt för regn skuldh. 
 Gästestufwan ny 9 ½ aln långh 10 alnar bredh, ferdig spijsell och baakungn och annat 
innanrede, dåch utan sängh som giöres medh   – : 16: – 
 Framcammaren derhoos utan fönster som skaffas för   – : 24: – 
 En låfftsbyggningh wäster på gården af twenne öfwer- och een underbodh med duglige 
dörar och des tilbehör, duglige wäggiar och syllor. På swalan utanföre felas till halfften med 
brädher som han kan dijthsättia. Duglig port undher låfftet med gångiern och klincka.  
[fol. 583v] 
 Ett litet härberge nårr om låfftsbyggningen 5 ahl. långt 5 ½ aln bredt, dugligh till wäggiar 
och taak.  
 Badstugun öster om gårdhen 5 ½ aln i quadrat, liten ungn och twå lafwar, är dugligh och 
färdigh in alles. 
 En ny stall öster om gården 4 3/8 ahl. långh, 9 ½ aln bredh med twenne dörar, dugligit 
taak medh såghbrädher. 
 Twenne små stallar på gården serdelles afbygde. Den södra 6 ½ aln i quadrat a 4 
hesterum, odugeligit gålff. Östre syllan widh dyngstahn halfruttnadh och wäggen der näst 
något skadd. Dhen nårra dito 4 ¾ alnar långh à twå hästrum och gålfwet i hörnrummet 
förruttnadt och dyngstaan ofodrat. Wedhlijdret är i samma knytningh med stallen af duglige 
wäggiar och portlijdret emellan medh dugellig port. 
 Hafwer stall till gården dhes uthan. 
 Fähuset 12 ¼ aln långt 10 ¼ aln bredt à 8 båhsrum, dugelligit in alles, dåch måste wäggen 
widh dyngstahn fodras.    – :  8: –   
 Dugelligit swijnhuus bredhe widh fähuset af twenne rum. 
 Dugeligit hembligit huus finnes i gårdhen. 
 Kornladan söder på gården 11 ahl. långh, [fol. 584r] 11 ½ aln bredh, ett gålff och een loa, 
duglig och ferdigh till wäggiar och taak. Halmskiuhlet utanföre, dugligit. 
 En dugligh källare fins i gårdhen medh foderbodh der ofwanpå, dugelligh. 
 En gamall foderbodh på gården medh duglige wäggiar och brädtaak. 
 Åkeren ähr i godt och fult bruuk. 
 Humblegården fins till 1000 stöör, dugligh och fruchtsam. 
 Gerdzlegårdar fins 310 famnar medh granband och 770 famnar medh wijdebandh som 
räcknas för halfgill à 1/2 öre   12:   1: –   
 20 famnar alldeles odugligh à 1 öre    – : 20: –   
 Ängies ladurne förswarl. och dugl. lagade.  14:   5: –   
 Bör nästkommande våår och sommar fulgörat. 
 
25. Länsman Alexandher Pållach tilltallte tålfmän Anders Pedersson i Bärge och Måns 
Jonsson i Rijse, för dhet dee gifwit dragon Oloff Myra een falsk attest emoth sigh, som hades 
på lagmanstinget 1691 och skall sträfwa twert emoth hålldne ransakningh och domb på hä-
radztinget 1690, hwilcken bemelte tålfmän bijwistadt, [fol. 584v] och altså af lagmansrätten fått 
tilltahl? Resp. att dee beiakadt at gifwa Oloff i Myra een attest på dhet som under execution 
sig tildrogh och där till gåfwo sine bomercken, men wetta intet hwem som attesten skrifwit, 
och dhen icke hördt upläsas, förr än på lagmanstinget 1691. Länsman föregaff dem berätta på 
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lagmanstinget, dhet diecknen [skoleleven] Gunnar ifrå Tann attesten skrifwit, hwar till dee 
neka, och säija dhet Oloff Myra dhet berättadt, och herr lagman frågadt om dee attesten förr 
hördt läsas, hwar till dee nekadt, och han dem warnadt intet gifwa sine bomerken uth, och 
lembna een skrif:a hwadh han behagar. Lagmansdomen dem emellan af den 21 october 1691 
mentionerar intet om ofwanskrefne attest det ringaste. Dragon Oloff Myra berättar sig få 
dheras bomerkien, och uthi deras frånwaru låtit diecknen Gunnar i Tann attesten skrifwa och 
deras bomercken undersättia, och sedhan den dem icke wijst eller föreläsa låtit. Berättandhes 
sigh intet meera låtit införa, än dee samtycht till. [fol. 585r] 
 Attesten är iembfördh medh ransakningen som 1690 höltz emellan länsman och dragon 
och fins intet sträfwa emoth Anders Pedersons och Måns Jonssons giorde berättelsse på tinget 
om execution, och altså håller nembden dem däruthi intet wara bråtzlighe, och för dhet 
länsman dhem beskyldt hafwa gifwit i så måtto een falsk attest, stånde dem fritt länsman 
derföre lagföra. 
 Alldenstundh länsman Alexander Pålach hafwer beskylt nämbdemännen Anders Peders-
son i Berghe och Måns Jonsson i Rijse hafwa gifwit dragon Oloff Myra een falsk attest om 
executions förrättandhe a:o 1690, och attesten ähr funnen eenigh medh deras giorde berättel-
se på tinghet; altså håller rätten dem deruthinnan intet wara bråtzlige och straffwärdighe, eij 
heller hafwa dee warit tillstädes då attesten skrefs heller den hördt opläsas förr än på 
lagmanstinget anno 1691, utan Oloff Myra låtit den skrifwa, och stånde dem fritt länsman för 
sådan grof tillmählo att lagföra. [fol. 585v] 
 
26. Capitenleutnanten Anders Treffenberg itererade sitt beswär emoth länsman Alexander 
Pållach, för dhet han förledne vinther, enär han genom nembdemännen Måns Jonson i Rijsse 
och Nills Jonsson i Fillstadh låtit lefwerera honom häradzhöfdingens stembningh att compare-
ra för något olåfligit tobaak, och cronohemmannet i Geenwalla, skall sagt sig hålla capiten-
leutenanten för een skiälm, till des han sig sådant bewijsar. Anhållandes, att bemelte nembde-
män som dhet hördt må kunna edelligen blifwa afhörde, och dee tilstå sigh sådanne ordh af 
honom hördt, och utlåta sig kunna medh lijfligh edh dhet besanna, hwar emoth länsman 
exciperer; 1:mo, för dhet Måns och Nills är brödher. 2:do, att Måns skall gifwit een falsk 
attest uthi een saak medh dragon Oloff Myra och länsman, twärtemoth afgångne domb och 
execution som upwijstes på lagmanstinghet in octobri 1691, och länsman af herr lagman een 
copia däraf fått som han berättar sig å wintertinget till domarna [fol. 586r] hafwa lefwereradt: 
begärandes derhoos, at alla hans anhängige actioner icke måge an- och optagas, utan differe-
ras till des han kan få sökia hoos hans excellens herr gen. maioren och gouverneuren, dhet dee 
kunde lämbnas och förtroos häradzhöfdingen i Medelpadh, som är committerat att uptaga och 
afdömma hans klagomåhl och beswäär emoth probsten herr Mårten Lundel, ehuruwell han 
hwarken emoth häradzhöfdingen eller nämbden något hafwer at säija heller beskylla före. 
 Hwaremoth capitenleut:n protesterade, och föregaff sig intet kunna och behöfwa submit-
tera sin action annan rättegångh, som torde blifwa fiärran satter och hållen, och een â part 
saak är, och kommer icke widh hans action med probsten: begärandes at saken, som sigh högt 
rörer, må optagas och afdömmas, och icke äre Måns och Nills Jonssöner hans sagusmän, utan 
Lars Jonson i Berge, som orden af dem hördt: itererandes at så om skällsorden som om 
tobaket må nu afdömbdt blifwa, så frampt länsman icke medh kraftige skähl kan jäfwa 
ordinarie domaren, hwartill länsman, sedan han effter begäran sig betenckt, swarade sigh inga 
skähl därtill hafwa och giorde (om han annat säija skulle) som en skiälm, men itererer 
lijkawell sitt förra, att actionerne må hwijla till des han får sökia hans excell:s herr gouver-
neuren, att dee kunna committeras häradzhöfdingen i Medelpadh tillijka med dhet som honom 
förr kan wara anbefalt emoth probsten. 
 Hwilcket nämbden togh i betenckiande och enhälleligen stadnade i dee tanckar att så-
widha länsman uthagerat å wintertinget medh Jon Ersson [fol. 586v] i Östbergh, så om ett fåår 
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som han skall mistat och länsman sigh tillängnadt, som och för deth han honom kallat 
gråskielm, och hans dotter af länsmans hustru hora kallader. 2do) Om olåfligh tobackz införd-
zell ifrå Nårie äfwen uthagerat, och medelst befallningzmans Jonas Wargs bårtowarandhe, 
som attestera skulle om tobaket warit angifwit och förtullat, icke kunnat definieras, så kan 
nembden intet annat förstå, än länsman söker draga saken på långbencken och förhahla tijden, 
som intet tillåtelligit är uthi een uthagerat saak, till föllie aff Sweriges lagh, processer och 
resolutioner, helst emedan länsman hwarken biuder iäfwa häradzhöfdingen eller några skähl 
dertill han hafwa. Altså pröfwas skälligt at angifne actioner böre medh domb afhielpas. 
 Sedhan som Måns Jonson i Rijse war frijkändt för länsmans wijtesmåhl om een utgifwen 
attest, förekom capitenleut. Anders Treffenberg och påminte om sin saak emoth länsman, då 
hans wittnen Nills Jonsson och Måns Jonson tillstodo sigh hördt länsman honom skänne-
lighen missfirmat, och sade sigh kunna dhet edelligen besanna, då länsman badh capitenleut:n 
sig dhet förlåta om han dhet i wredzmod giordt, och bekom till swaar at dhet intet låter sig 
göra, medan han saken icke fulkombligen bekänner och på sig tager, då lensman bekände och 
tillstodh sigh om honom effter relation och intygan det hafwa tallat, och capitenleut:n sadhe 
sig icke wara belåten medh sin jämbchrestnas skada, och wara nögd och hafwa satisfaction 
med dhet han sina ordh offenteligen [fol. 587r] återkallat såwida honom anstår och hans rätt 
angår. Nämbden till underrättelsse uplästes 18:de capitlet Tinghmålabalcken, och i föllie däraf 
tilspordes befallningzman om han wille taga sigh något däraf? Resp. att han utan påminnelsse 
weeth sin skyldigheet och skall den i acht taga, och därmed togh sitt afträde. 
 Nämbden togh saken i betenckiande och höllo före sigh intet kunna däri döma utan 
åklagare, efftersom capitenleut:n sin rätt efftergifwit, eij heller äre mechtige bårtgifwa Ko-
nungens rätt, och dy beslötz till fölliande domb. 
 Emedan som capitenleutnanten welb. Anders Treffenberg hafwer å sidstledne wintertingh 
angifwit länsman Alexander Pållach hafwa medh håhnlige och ährrörlige ordh om sin persohn 
tallat, och dhet samma på detta påmint och itererat, och länsman omsijder bekändt sigh i 
wredzmod honom schanderat och bedit om förlåthelsse, och h. capitenleutnanten altså sin rätt 
och så mycket han där uti kan hafwa at säija, efftergifwit, hwilcket är tagit i betänckiande, och 
såsom 18 cap. Tingmålabalcken biuder i sådan händelsse och enär målsägaren sin saak neder-
lägger och wänder åter, at länsman skall sökia saken uthföra och målsäganden förtappadt sin 
rätt: warandes ingen nu som den antager; altfördenskuldh är skälligt funnit, saken intet widare 
dhenne gången handtera, i anledningh och krafft af bemelte 18 cap. Tingmålabalcken. 
 
27. Länsman Alexander Pållach förehöltz interlocutorie domen å sidstledne tingh, till föllie at 
bewijsa sigh [fol. 587v] hafwa förtullat köpte twå wåger tobaak i Nårie a:o 1687? Resp. att 
befallningzman Jonas Wargh är nu tillstädhes, som tullen för bäggie wågarne emothtagit och 
kan derföre swara. Befallningzman Jonas Wargh förklarade sig sålledes att han kan påminna 
sigh dhet länsman något tobaack förtullat, men huru mycket och hwad åhr dhet skedde, intet, 
efftersom han i sin opbördzbook af landetz hela summa för förtullat tobaak opfördt, och 
beropar på een specification som han icke kan igenfinna, och sielfwa längdan och specifica-
tion blef effter ordre tillijka medh tullpenningarne skickat till tullnären i Sundzwaldh Anders 
Bäck, som genom döden afgången är, och befallningzman berättar sigh skrifwit några gånger 
där effter till befallningzman Agerman och häradzskrifwaren Skahrman, men dhen icke 
kunnat få, efftersom tullnärens handlingar skohle wara förseglade, heller och specification till 
accijscamaren i Ståckholm öfwersändh, och widare kan han intet därtill göra för än han kan 
komma at resa utföre, då han will sökia att kunna skaffa den till rätta, hwilcket togz i 
betänckiande, och fans skälligt af ofwantalde uhrsächt och förklaringh, at uphöra medh 
dömmande där uthi till nästa laga tingh, innom hwilcken tijdh Alexander Pållach åligger at 
skaffa fult bewijs, sigh införde tobaak hafwa förtullat, heller i widrigt fall derföre lagligen 
plichta. 
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28. Dragon Erich Palmqwist tillspordes om han sina edhgiärdzmän hafwer tillstädes, at wäria 
sig icke kallat Britha Olufsdotter i Berge hora? Swaar, at han först [fol. 588r] i måndagz bekom 
zedell därom, och icke kunnat i sådan hastigheet några skaffa, fastän åthskillige skolla dhet 
uthlåfwadt. Han påmintes effter afsagd doom bordt wara sielfmant sigh å näst derpå folgde 
tingh inställa? Resp. at han deth intet förstått, och begärer dilation till näste laga tingh, 
hwilcket nämbden togh i betenckiande och beslötho sig intet kunna honom gifwa dilation, 
efftersom han bordt sigh effter domen inställa, och såwijda han dhet icke giordt heller nu göra 
kan, så plichtar han effter lagh. 
 Såssom Erich Palmqwist sig å sidstledne wintertingh intet hafwer, effter rättens sluth och 
domb på höstetinget in octobri 1691, sigh medh sina edhgiärdzmän infunnit, at befria sigh, 
intet kallat Brita Olofsdotter i Berge hora, och icke heller nu dem skaffat; altså kan därmedh 
icke längre förhahlas, utan Erich Palmqwist blifwer effter 34 cap. Tingmålabalcken fallen till 
saken, och dömmes effter 20 cap. Tingmålabalcken at plichta för obewijsligh beskyllningh 
medh sina 40 marck. 
 Emoth denne doom hafwer Erich Palmqwist i rättan tijdh wädiat under wähllåfl. lagmans-
rätten. 
 
29. Dhen afweckne Erich Pederssons hustru Maria Larsdotter i Wagle förhördes yterlligare, 
och berättadhe dhet sin man Erich Pederssons åtta dagar för Kindersmässo sidstleden sade sig 
willia gå öfwer till Nårie at besökia sitt folck, till hwilcken ända hon tillagade mathsäcken åth 
honom, och han den togh om een torssdagh, [fol. 588v] bödh altså fara wähl och gick sina färde, 
och kom dagen effter middagztijdh heem igen: säijandes sigh warit i Rijse och där något 
skräddat, och enär hon frågat effter mathsäcken hafwer han sagt sig den giömbdt i Rijse, men 
icke at Måns eller hans hustru den förwarat. Om fredagz affton går han till Johan Pedersson i 
Tanne at där och skrädda, och seent om afftonen heemkommen, och om måndagzafftonen gått 
till Degernäs, och därifrån kommit seent om torsdagzafftonen drucken, men ingen matsäck 
hade han medh sigh, och om fredagzmorgonen gått heman ifrån och sagt sigh skolla till Nårie 
och komma tilbaka, och hon sagt, kan skee du kommer intet igen för dhet tahl som om tig går, 
och han swaradt sigh intet wara tiufwen, men icke alldeles därföre frij men låfwat komma 
tilbaka. 
 Måns Jonsson i Rijse berättar Erich Peersson först een gångh om en torsdagh eller 
fredagh warit hoos sigh och druckit, och sedan weckan effter samma tijdh, då han lagat 
borgarens Oloff Ströms jacka, och emedan dhet skedde, rest till skogz effter wedh, och 
kommande tilbaka, war han bårta, och at sin hustru war intet inne då han gått derifrån, utan i 
fähuset stadder: nekandes sigh intet wetta af hans matsäck heller hwar han den giömbdt. 
Länsman, at såwijdha misstanckar om Erich Pederson warit, skall Måns sagt, om så wore och 
han skulle rymma, så kommo på hwar bonde en dal. eller sex mark, som eij wore stoor sak, 
och at [fol. 589r] Erich Peersson sagt i Rijse sin tijdh wara at reesa bårt och icke töfwa, och at 
han i Nårie ingen klädesjacka hade förr än Måns dijth kommit. Länsman föregaf at många 
dhet hördt som han icke så hastigt kan sigh påminna, och lära tålfmännen dhet och wetta, 
hwartill dee nekade, och Måns sadhe länsman säija som förr sin sanningh. Länsman påminte 
sigh att hustru Angnes i Härkie sagt för sin hustru att Måns sagt stoor saak wara om hwar 
bonde skulle för Konungens mistade ammunition gifwa fem eller sex mark kopp.m:t, hwartill 
Måns och nekar och Swän Peerson säger sigh dhet hwarken af Måns eller sin hustru nånsin 
hördt. Måns säger sigh see Erich Pedersson hafwa klädesjackan under wallmarsjackan först 
han honom i Nårie råkadhe, och at Oloff Olsson i Walla war sin föllieslagare till Nårie, och 
widh hwar annan opsnördt sina slädar, och hafwer wäll kunnat see och märckia om någon 
jacka warit medh i slädan, därest allenast några hundrade allnar lärefft war. 
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 Måns Jonsson förehöltz at enär Oloff Ström i winthras bödh honom fahr wähl, och sade 
sigh nästkommande åhr och willia hoos honom gästa, och Måns swaradt att owist är om han 
då i Rijse boende wore, hwaraf præsumeres at han medelst kundskap af tyfwerie intet skulle 
fördrista sigh blifwa? Swaar, at han kan så hafwa sagdt, efftersom intet sluth och afftahl 
emellan syskonen om hemmanetz besittiande och lössn är skiedt och giordt, och sådane ordh 
fleera gånger fält, men icke af någon fruchtan och meningh at afwijka. Dhet betygades att 
[fol. 589v] han intet medh sine syskon giordt om besittningen något sluth, och owist kan wara 
hwem dhet besittiandhes warder, efftersom modren läfwer, hwars odall dhet ähr, och fast 
mindre dhet inbördat, och dy offta kunnat säijat sigh willia därifrån, som han och nu säger, at 
han annorstädes kan få så godt heman, men icke tänckt at begifwa sigh till Nårie. 
 Erich Pedersson war förledne höst 1691 misstanckt för tyfnaden och af allmogen stämbdt 
till Sunne tingh och blef opropadt, men intet warit tillstädes. Länsman berättar honom stuckit 
sigh af wägen och eij kunde honom igenfinna. Oloff Jönsson i Degernäs, som Erich Pedersons 
swåger är, berättar at han intet weeth däraff, och eij hördt dragon Jacob Glumbåck, medh 
Erich Pedersson hoos sigh, därom tala, uthan at Erich badh Jacob gå till länsmansgården, 
efftersom länsman intet war hemma, dhet Måns Jonson och åhörde, och frågadt hwad tahl 
dhet war, då Jacob tagit Måns och sigh till wittnes däröfwer, men aldrigh om något som detta 
angår. 
 Peder Göhlsson, Erich Pedersons fadher, nekar som förr sigh intet warit i rådh medh 
Erich Pedersson eller wettat af hans stöldh, och fast mindre dehlachtigh där uthj, dhet han 
sadhe sig kunna medh sin saligheetz edh bedyra. 
 Jacob Glumbåck hafwer samma tahl i saken som förr, och ingen kan heller honom mera 
påbyrda, dåch förehöltz honom at han i Degernäs warit medh Erich Pedersson i någon dis-
curs? Swaar, at dhet war något [fol. 590r] annat i fyllerij sagdt, som detta eij angår, dhet Oloff 
Jönson förr berättadt, och annoterat är, hwilcket Jacob sade sigh wellat ijfra, om han med 
huset icke warit beswågrat. 
 Nills Jonsson i Fillstadh berättadhe, Måns Jonson för sigh berättat att qwinfolcken tallat 
och sagdt dhet Erich Peersson hafft några mussqwether till Degernäs: minnandhes intet wäll 
om dhet war i wintras heller wårasse? Rp. Måns, att hans hustru dhet för sig sagdt, och 
systren, Oloff Jönssons i Degernäs, för henne, och meera weeth han intet däraff. 
 Måns Jonssons hustru Margetha Persdotter berättar dhet Oluf Jonssons hustru Märit sagt 
för sigh sedan Erich Pedersson warit misstänckt för tyfweriet, dhet Erich Pederson bracht till 
Degernäs mussqwethpipor, och kan eij minnas huru många dee skohla warit: nekandes 
alldeles sigh see Erich Pederssons mathsäck, och mycket mindre dhen förwarat eller wettat 
hwarest den skall warit giömbd, icke heller af klädesjackan: berättandes honom hoos sig warit 
och skräddat, och sidsta gången lagat Oloff Ströms jackfoder, men intet wettat då han 
bårtgått, icke heller förstått honom willia rymma, dhet hon sade sigh kunna edelligen betyga. 
 Oloff Jönssons hustru Märit föregifwer sigh intet mera för sin syster Margetha sagt än 
dhet mannen 1691 om hösten kommandhe ifrå tinget berättat, nembl. att Erich Peerson war 
misstenckt för bårtkommen ammunition, och at han långt tillförenne burit till sin man en 
afbruthen jernstöör och een musqwethpipa och låtit [fol. 590v] förferdiga och smidha, och 
meera däraf slätt intet weeth at säija: nekandhes alldeles sigh kunnat förstå om hans 
afwijkande, och han där warit i synnerheet under marcknadztijdhen, och hon intet kunnat råda 
derföra at brodren till sigh kommit: uthlåtandes sig kunna edelligen betyga sigh intet meera 
däraf wetta. 
 Styckjunckaren Engelbrecht Skrödher refererer, Erich Pedersson ingen klädesjacka hafft i 
sin säck enär han flydt till Nårie, eij heller på sigh. Test:r [vittnar] Jöran i Möhrwijken, som 
ifrå Snusbacken fördt hans säck, och Oloff Pedersson i Skahlstugun, som Erich Pedersson 
folgdt ifrå Snusbacken till Skahlstugan. Item, att Oloff Anderson i Berghe sagdt, dhet Erich 
Pedersson i kyrckian intet hafft klädhesjackan, men om afftonen samma dagh den hafft. 
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 Måns i Rijse säger sigh wara om söndagen i Löfångers [Levanger i Norge] kyrckia, och i 
föllie medh Oloff Olofsson i Walla. Oloff Olsson berättar sigh intet wara den dagen i bem:t 
kyrckia, utan komma om söndagz affton till platzen, efftersom han skilldes medh Måns i Nääs 
om söndagzmorgonen, då Måns och Peder Larsson i Halfwarsgärde och drängen Peer Påhlson 
folgdes till Löfånger, hwar emellan een mijhl är. Peder Larsson berättar at han med Måns 
folgdt till Löfångers kyrckia, och kommit seent, och bundit sina hästar tillsammans, och 
åhördt utanföre predijkan, efftersom intet halfparten å den tijden få rum i[?] kyrkian. Item at 
han eij sågh Måns hafwa någon klädesjacka[?] med sigh, och om måndagen råkadt Erich 
Pedersson, då[?] han klädesjackan på sigh hade. [fol. 591r]  
 Peder Giöhlsson påminthes ytherligare om han kan edelligen betyga sigh intet wettat af 
sin sons stöldh och bårtrymbningh och icke däri dehlachtigh warit? Resp. att han är nu därtill 
beredd, och kan dhen eden tryggelligen göra. 
 Sonen Erich Pedersson hafwer 1680 antagit hemmannet, som består af tree tunland 
skatte, och gifwit fadren sin lått deraf, och ingen af sine syskon uthlöst, utan allt skulle stå 
orördt uthi fadrens lijfstijdh, till dhes arfwet skulle falla. Hwarwidh är at observera, dhet han 
hemmannet köpt sedhan han kom i ächtenskap medh sin hustru Angnäs Nillsdotter, som 
dödde in januario innewarande åhr, som war förr än Erich Peersson togh flychten, och altså 
arffallen till modrens 1/3 i det fasta: warandes tree sönner, Nills, Oloff och Peder, och fyra 
döttrar, Märit, Lucia, Margeth och Märit Persdöttrar, skulle altså effter landzens räkningh à 27 
d:r s.m:t tunlandet allenast på hans fasta effter modren löpa 1/5 af ett tunland, som är 5 2/5 d:r 
s.m:t. Befallningzman förmente hela hemmannet honom skulle tillhöra, emedan som han 
chronones utlagor betallt, och därtill medh gifwit lått och sythningh åth föräldrarne, dherföre 
tillspordes Erichs hustru på hwad willkor han hemmannet antagit? Swaar, at han skulle dhet 
bruka och gifwa föräldrarne förrådh, och effter deras dödh wara närmast dhet at besittia och 
sina syskon uthlösa. Hwar emoth befallningzman exciperade och föregaf att ett hemman här i 
landet intet kan tåhla meera än uthlagorne, och dhen som meera gifwer måtte niutha 
wedergällningh derföre och per consequens måtte hemmannet wara Erich Peerson [fol. 591v] 
tillhörigt. Oloff Jönsson i Degernäs och Måns Jonsson i Rijse, som Göhlssons mågar äre, 
protestera der emoth och föregifwa intet afftahl och sluth därom widh Erichs tilträde widare 
wara giordt, än han skulle gifwa förrådh åth dem, och så länge han årckade arbeta hwar 
fempte skyhl af åkeren, och ändåch han några åhr intet årckat och förmått arbeta, hafwer han 
dhem till 1691 inclusive niuttit. 
 Inventarium är oprättadt den 8 septembris 1692 på Erich Pederssons lösa ägendom, som 
är wärderat för 62 d:r 12 öre s.m:t. 153 skylar korn af 1692 åhrs åhrswexst, sedhan tijonden är 
afrächnadt, är wärderat à 13 ⅓ öre s.m:t, facit 63: 24: – , och dy in alles 126: 4: – s.m:t. Item 
16 lass lägdehöö à 21 ⅓ öre och 12 dito hästehöö à 16 öre, facit 16: 21: 8 s.m:t, och blifwer 
summarum 142: 25: 8,  
 hwaraf bewijslig gäldh betallas. 
 Pijgan Maria rester på 1691 åhrs löön 1: 16: – och för 1692 3 d:r, facit 4: 16: –. Dragon 
Jacob Claesson tient i wåårandhan och 9 dagar i slåttandan, berächnas för 3 d:r s.m:t. Oloff 
Steensson i Wästerhuus försträcht till sommarfödhan 1/4 tunna sill och 1/4 tunna malt, för 2 
d:r 16 öre. 1692 åhrs ordinarie uthlagor bestijga 16: 13: 12. Capplanstullen 1/4 tunna, bro-
fougden een kanna, Medstugun en kanna. Sochnprophossen för breflöpningh en kanna. 
Diecknepenningarne 2 öre s.m:t. Sochneskrifwarelönen 6 öre. Rökpenningarne 26 ⅔ öre. 
Branstodh 6 öre. Contribution 16 öre. Legofolckz dito 8 öre. Differentzen emellan tijonden 
spanmåls wärdhe och markgångh [marknadsvärde] och dhet som den skall lösas före, som är 
1 tunna 2 fierdingar 2 kannor, och blifwer 24 öre s.m:t. Erich Pedersson warit kyrckwärdh 
1688, 1689 och 1690, och effter [fol. 592r] probstens herr Mårten Lundels räkningh af den 8 
septembris sidstledhen på tertialen skylldigh 67 d:r 21: 12 p:g:r kopp:rm:t, som är öfwersedd, 
och den andra kyrckwärdhen, som halfparten 1688 och 1690 emottagit, bekänner sant wara 
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som räkningen innehåller, och at hemmannet förledne wåår blef sådt af innestående kyrckion-
nes korn. 
 Sedan discurerades och frågades om någon wore som kunde medh skähl prætendera 
præferencen, då probsten herr Lundel förmente den kunna niuta på kyrckionnes wengnar 
effter praxin, men befallningzman, att Kongl. Maij:tt och cronan bör först niutha sin rätt, då 
probsten beropade sigh på afsagde doom öfwer Erich Pederssons ägendom och där uthi 
alligerade capitel. 
 Kongl. Maij:ts och cronones mistade ammunitionssorter äre wärderade för 43 d:r 5: 8 
s.m:t, som effter straffordningen skolla treedubblas. En tunna magazinskorn hafwer hustro 
Maria i sommars länt, och fått af dhen som den förr uthtagit med rågat måhl och bör dy 
betallas med 2:ne rågar. Såwida hon intet kan öfwerbewijsas warit dehlachtig medh sin man i 
tyfnaden, så hafwer hon intet förwärkat sin gifftorätt och 1/3 i löösören, och i samma regard 
[hänseende] niuther hon sin 1/3 af åhrswexsten och höet, och des egit arbete rächnas för 
hennes 1/3. Befallningzman gaf wid handen om icke Måns Jonson skulle kunna medh fogh 
påbyrdas eedelligen sig befria icke warit i rådh medh Erich Peersson om rymmandet och dhen 
icke befodrat medh klädesjackans öfwerförande till Nårie. Nembden förklarade sig sålledes, at 
sådanne skähl icke finnas, hwarmedh han kan bindas at gå lagh, efftersom ett wittne och halft 
skähl därtill fodhras. [fol. 592v] Erich Peerssons hustru bekänner sigh wara skylldigh 1691 åhrs 
tundsädz skatt, legofolckz och sochneskrifware löön. Allmogen och legofolcks contribution 
fins af quittensboken wara den 11 december 1691 clarerat medh 24 öre s.m:t. 
 Enhälligt votum till fölliande domb. 
 Såssom Erich Pedersson i Wagle medelst begångit tyfwerie på Kongl. Maij:ts och 
cronones ammunition hafwer tagit flychten och rymbdt till Nårie, så är dhes lösa ägendom 
sequestrerat [beslagtagen] wordhen, och befunnen tillijka medh hans andehl i dhet fasta wara 
wärdh 67 d:r 24: 19 1/5 s.m:t, som ransakningen bredare utwijser, hwaraf bewijsligh gäldh till 
Frössö kyrckia 22: 17: 20 s.m:t och 1691 åhrs pijgolöön 1: 16: – först effter lag betallas. Och 
efftersom hans hustru Maria Larsdotter intet kan bewijsas warit dehlachtigh uthi tyfnaden, så 
niuther hon i anledningh och krafft af 3:de capitlet Tyfmålabalcken L.L. sin 1/3 af behålldne 
löösören, som är 12: 24: 16 p:g:r. Hwartill sedan kommer at dhen afweckne Erich Pederssons 
hustru hafwer förledne wåår af innehafde kyrckiokorn hemannet Wagle besådt, och sedan 
kyrckiotijondhen är afrächnadt, är behållit 153 skylar korn à 13 ⅓ öre och 16 lass legdehöö à 
21 ⅓ öre och 12 dito hästehöö à 16 öre, hwaraf hans hustru och bekommer sin 1/3 och der 
emoth måst swara 1/3 så uti ordinarie chronones uthlagor som extraordinarie uti een och 
annan måtto, så till sommarfödan som arbetzfolcketz löön, och hwad meera som nödigt warit, 
hwilcket ransakninghen och häröfwer fattat räkningh med meera utförligen innehåller och 
uthwijsar, och enär dhet alt är afrächnadt, [fol. 593r] är behållit 61: 27: 1 13/15, hwarmedh Kongl. 
Maij:ts och cronones mistade ammunitionssorter af 43: 5: 8 wärde blifwa betalte och på böter-
ne allenast 18: 21: 17 13/15, helst och emedan som Erich Pedersson på hemmannet Wagle warit 
landbondhe och allenast sitt möderne där uthi hade, och fadren Pedher Giöhlsson, som läfwer, 
sin dehl icke förwärckadt. 
 
 Rächning oppå den förrymbde Erich Peersons ägendom i Wagle och Frössö sochn. 
 
 Debet s.m:t Credit s.m:t 
Bewijslig gälld och skuldh giord  Effter oprättat inventarium 
för Erich Peerssons afrymmande  den 8 septemb. 1692 ähr Erich 
till Frössö kyrckia för undher  Peerssons lösa ägendom wärde- 
händer hafde spannemåhl den  rat för   62: 12: – 
tijdh han warit kyrckiowärdh 22: 17: 20 1692 153 skylar korn sedan 
Pijgan Maria rester på des  tijonden är afrächnadt à 13 ⅓ öre   63: 24: – 
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löön 1691     1: 16: – 16 lass legdehö à 21 ⅓ öre och 
Effter Erich Peerssons hustru  12 lass hestehöö à 16 öre blifwer   16: 21:  8 
intet kan bewijsas warit i rådh  Erich Person tillfaller effter 
med honom eller hafft dehl-  modren i dhet fasta, som war 
achtigheet i tyfnaden, så kan  hennes 1/3 i Waglehemmannet 
hon sin 1/3 intet hafwa förgiort  och blifwer på hans deel 
uti löösören, som här  27 d:r s.m:t rächnat för tunlandet 
afföres   12: 24: 16 effter landzsens gångh     5: 12: 191/5 
[Delsumma]   36: 26: 12 
Behållit 111: 11: 15 1/5   __________ 
[Summa] 148:   6:   3 1/5  148:   6:  3 1/5 
 
 Conto novo 
[Debet]  [Credit] 
Pijgan Maria rester löön  Emo[t]stående behållen summa 
för 1692     3:  – : – optages 111: 11: 151/5 
Dragon Jacob Clason tient i 
wåårandan och 9 dagar i  
slåttandhan berächnas för     3:  – : – 
Transport     6:  – : –  111: 11: 151/5 

[fol. 593v]  
Erich Peersons hustru niuter i förra  
nembde regard 1/3 af åhrswexsten  
lijka som af löösörerne och 
blifwer med korn och höö   26: 25: 18⅔ 
Utlagorne betallas af emot- 
ståendhe summa 2/3 för 1692   10: 30:   8 
Af magazinet länte spanemål medh  
caplans, Medstugu, brofogde och  
sochneprophoss tull, löper 1 ½ tunna  
in alles, der uthi hustrun swarar  
och 1/3 och för twådelarne afföres, 
som är à 6: 24: – s:rm:t     2:   8: – 
Än diecknepenningar, sochneskrif:e  
tull, röökpenningar, brandstodh.  
Contribution af tunlanden. Dito lego- 
folcketz, in alles 2 d:r : – : 16, deraf  
hustrun swarar 1/3 och her afföres  
2/3, som är     1: 11:  2⅔ 
Nåch afföres 2/3 af dee 24 öre för  
tijonde spannemåhls lössn emoth  
markgången   – : 16: –  
Oloff Steensson i Wästerhuus  
hafwer at fodra för 1/4 tunna sill  
och 1/4 tunna malt han till  
sommarfödan försträckt, wärde- 
rat för 2 d:r : 16: –, och emedhan  
Kongl. Maij:tt och cronan niuter  
twådelarne af åhrswexsten,  
så afföres her och af ofwanbem:te  
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2 d:r : 16: – 2/3, som är      1: 21:   8 
Transport   49: 16: 13⅓  111: 11: 151/5 
[fol. 594r]  
Kongl. Maij:ts och cronones mistadhe  
ammunitionssorter bestijga till  
43: 5: 8 p:g:r s.m:ts wärde, som här  
afföres och bör betallas   43:   5:  8 
Blifwer altså icke meera behållit till  
saakörernes betallningh, som han effter  
straffordningen är dömbder till  
än    18: 21: 1713/15 
[Delsumma]   61: 28    113/15 __________ 
Summa 111: 11: 15 1/5  111: 11: 151/5 
 
30. Befallningzman Bachman upwijste herr generalmaiorens och gouverneurens resolution af 
den 27 aug. sidstleden på dragon Jon Jonssons suppliquè at få för tobackz saakören plichta 
medh kråppen, där han fins oförmögen bötherne betalla; altså undersöchtes derom, och fans 
honom förledne wåhr hafwa länt af cronones magazin en tunna korn, som obetallt är. Ett stoo 
och een koo inventerades förledne åhr till böternes betallningh, som Jon Jonsson föregifwer 
sig intet äga, utan Peder Olofsson i Tullus äger stodet och Erich Gunnarsson i Öne kohn, 
beggie boende i Rödens tinglagh. Glasätt hemman och gårdh på Frössön består af 4 tunl:d 
skatte, hwaraf Jon tillijka medh sine syskon äger 1/5, som äre broderen Jon och systran Inge-
borgh, som äre i Nårie och där längie [fol. 594v] warit, och effter föräldrarnas dödh intet hijt i 
landet warit, men sin arff fodrat af Jon för tålf eller tretton åhr sedan uthj Nårie, och sagt sigh 
skolla komma hijt däreffter. Systran Märit, Oloff Kåcks hustru, föregifwer Jon något bekom-
mit, men intet quittens fått, eij heller säger sigh wetta huru mycket lefwererat är. Tiugu skylar 
korn hafwer han, föruthan crono- och prästtijonden detta åhr på hafde tunlanden fått, hwaraf 
är behållit till 10 skylar à 8 kannor prob, facit 80 kannor, däraf en tunna magazinskorn med 
rågat och skakat måhl tages, som är 60 kannor, och således 20 kannor korn behållit, och effter 
landzssens markgångh à 27 d:r s.m:t för tunnlandet, kommer Jon Jonson till af Glasätt 
hemmannet 7 d:r 6: 9 3/5 p:g:r, och för 20 kannor korn à 2 ¼ d:r tunnan, löper 25 öre 17 ⅓ 
p:g:r, facit 8 d:r : – : 2 p:g:r s.m:t. Sedhan hafwer rector scholæ mag. Petrus Körninger at 
fordra för 1 ½ tunna korn 5 d:r s.m:t, blifwer altså behållit tree dahl. s.m:t. 
 
31. Joon Erichsson i Östbergh förekom sielf tredie, at betyga effter rättens doom å sidstledne 
wintertingh, sig äga dhet twistige fåret hoos länsman Alexander Pållach, som hans hustru 
Märit Erichsdotter sigh tillkändt och slachtadt: hafwandes till edgerdzmän Erich Erichsson i 
Östbergh och Siuhl Olofsson i Mällbyn, säijandes sig kunna tryggelligen swäria fåret sigh 
tilhöra, som han tillijka medh sin hustru och dåtter [fol. 595r] sacknadt, och sedt wara iblandh 
länsmans fåår, och det icke kunnat igenfå. Erich och Siuhl sade sig kunna tryggeligen med 
honom gå lagh, efftersom af honom aldrig är annat hördt än ährligt och godt. Alla tree 
förmantes och warnades sig wäll der uthi betänckia och ihugkomma hwad een edh, om han 
falsk görs, hafwer at betyda, dhet dee sade sig wäl kunna förstå och äre säkre där uthj. 
 Hustru Märit påminte Jon Ersson huru som han hafwer kiöpt tyfgodz, såsom spetzar, lijar 
och hästskoor, och därom medh dragon Jacob Glumbåck i länsmansgården wellat förlijkas, 
och anhåller deth han först wille läggia dhet ifrån sigh? Rp. att dhet aldrig war, heller bewijsas 
kan, och at Glumbåck fast meera osanningh enom påbyrdat, och söckt at bewijsat och intet 
kunnat. Hustru Märit påminte och så sig till honom förledne höst, då tinget tillstundade, bedit 
sigh stämbna till tingz om fåret, där han någon rätt dertill hafwer, elliest slachtar hon alla sine 
köpte fåår. Resp. att hon wäll så sagt, och han då intet kommit därtill, och där hoos at hon 
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skulle dhet twistige fåret låtit blifwa oslachtadt, så hade snart nogh warit giordt, dhet 
nembdhen öfwerladhe och intet kunde finna wara af någon wicht, efftersom Glumbåck är een 
lagwunnen tyff och Jon Erson een ährligh man, som ingen annat weeth, och altså kan han icke 
hindras at gå lagh. Hwar opå parterne inkallades och hustru Märitt [fol. 595v] kungiordes att 
Jon Ersson intet kan wägras gå lagh, då lensman begärte at saken må uphöra till dhes han 
finge sökia hans excellens herr generalmaioren och gouverneuren derom, at af een annan 
domare afhöras för probsten herr Mårten Lundells skuldh, och därmedh togo sitt afträde och 
gingo sina färde ifrå tingzplatzen. Hwarföre uplästes 22 cap. Tingmålabalcken och lembnades 
nembden sina tanckar därom gifwa, om dee kunna gifwa dilation effter hans begäran, hwartill 
dee sigh intet finna kundhe, och altför ringa at gå emoth klahra lagssens bookstaaf, utan 
tillåtha honom gå lagh, som han och giorde å book, och badh sig få Gudh till lijf och siähl till 
hielp, som han kände sitt förkombne fåår wara ibland länsmans, som hans hustru förnekadt 
och sedan slachtadt. Edzgärdzmännen Erich Ersson och Siuhl Olofson afladhe sin edh att dee, 
medelst hafd omgiänge och bekantskap och wettenskap i saken, troo at fåret som lensmans 
hustru sigh tilkändt, hörde Jon Erichsson till. 
 Sedhan discurerades om saken omständelligen, och ibland annat at hon intet bordt slachta 
dhet twistige fåret, utan sättiat ifrå sigh till laga sluth, hwaraf præsumeras kundhe at dhet intet 
warit lensmans, som dhet och effter aflagdh edh intet war. 
 Såssom hustru Märit Erichsdotter hafwer tillkändt sigh ett fåår som Joon Erichsson i 
Östbergh mistat och icke igenfått och effter 35 cap. Tyfmålabalcken L.L. sworit sitt wara, och 
hon dhet slachtadt och icke ifrå sigh satt till rätta, altså hafwer rätten icke mindre göra kunnat 
än i anledningh och krafft af 21 cap. Tyfmålab:n L.L. dömma hustru [fol. 596r] Märit at låtha 
Jon Ersson få ett wuxit fåår igen, och därtill medh böta 40 marck. 
 Häremoth hafwer hustru Märit Ersdotter appellerat under wähllåfl. lagmansrätten etz etz. 
 
32. Nämbden öfwerlade till föllie af interlocutorie domen å sidstledne wintertingh, att hustru 
Märit Erssdotter kallat Jon Erssons dotter Märit hora, och ehuruwell hon uhrsächtat sigh icke 
wijdare sagdt än hon håller henne för hora till dhes hon bewijser fåret wara sitt, dhet Jon 
Ersson eedelligen giordt, men förnembste ordsaken till upskåfwet warit därmedh uphöra till 
huffwudsaken skulle blifwa afdömbd, som nu skiedt är, och dy är eij annat till råda, än hon 
effter lagh måtte bötha för obewijsligh beskyllningh. 
 Alldenstundh edelligen intygat är, dhet hustru Märit Ersdotter hafwer kallat Märit 
Jonsdotter i Östbergh hora, och desutan är edelligen bewijst at twistige fåret hörde Jon Ersson 
till, och ingen weeth annat än ähra och godt med henne; altså warder hustru Märit Ersdotter 
effter 20 cap. Tingmålabalcken för obewijsligh beskyllningh saker till sina fyrattijo marck. 
 Häremoth hafwer hustru Märit Ersdotter appellerat under wähllåfl. lagmansrätten. 
 
33. Länsman Alexander Pållach tillfrågades om han skaffat sigh edzgerdzmän, icke hafwa 
kallat Jon Ersson gamall grå skielm. Rp. att han ingen därom bedit eller någon skaffadt, heller 
därom sig bekymbradt; hwarföre dömbdes som föllier, nembl. 
 Såssom länsman Alexander Pållach intet hafwer [fol. 596v] pålagde wäriomåhls edh å 
sidsta tinget icke hafwa kallat Jon Ersson gamall grå skielm, kunnat præstera och gå; altså 
finner rätten skälligt, honom effter 34 cap. Tingmålabalcken wara fällder åth saken, och för-
denskuldh effter 20 cap. Tingmålabalcken saker för obewijslig beskyllningh till sina 40 
marck. 
 Heremoth är aff Alexander Pållach appellerat under wellåfl. lagmansrätten. 
 
34. Till socknesmedh begärte tingellaget Lars Kiädher, som warit dragon och ställt in karll 
för sigh, hwilket togz ad notam och inprotocollerades till hans excellens h. generalmaiorens 
och gouverneurens ändtel. resolution och ratification. 
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35. Kongl. Maij:tz och chronones köpte hemman till regementzquarteermestarens bostelle 
Åkeräng i Sunne sochn af 5 tunl. opbödz, näste bördemän andre gången till lössn. 
 
36. Länsman genom sochneskrifwaren Jonas Kuuth läth säija sigh ingen lista på dee hemman 
som lutha till öde hafwa, utan dhem tillsagdt at comparera, men ingen sigh infunnit, och 
tillsades nämbden at tillsäija och warna sådanne hwar i sin rotha. 
 
 
 
 
Extraordinarie rättegång 8 mars 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 277r – 277v, RA. 
 
Anno 1693 d. 8 martij höltz extraordinarie rättegångh på Frössöön i des sochnestufwa, när-
warande aff nembden, nembl. 
 Anders Pederson i Berge  Swän Pederson i Härkie 
 Oloff Reggortson i Långåker Oluf Olufson i Walla 
 Måns Jonson i Rijse 
 
Ländzman Alexander Pållack angaf hurusom Kerstin Andersdåtter är näst för juhl sidstleden 
under arrest hijth, tillijka medh Nills Johanson Palm ifrån Hammardal sochn, bracht och för-
der, som för sexston dagar sedan födt oächta barn, huilcket hon säger sigh afladt medh ber:de 
Nills Palm, som för tijo dagar sedan blef christnat, och natten emoth sidstleden söndagh hoos 
modren dödt blifwit, huarom undersöktes, då sochnprophossens Jon Hansons hustru Brita 
Ersdotter, som sitt tillhåld här i sochnstufwan hafwer och kånan wistas, betyger sigh icke 
kunnat förstå barnet wara siukt, emedan dhet dijdt och ätit, och at modren hade dhet på sin 
arm uti sängan, och war nog bekymbersam om des skiötzell, huilcket hördes läfwa midnatz-
tijdh, men i lyssningen sade des moder dhet intet will wackna, huar öfwer hustru Brita säger 
sigh blifwa häpen, och månde springa upp, och fan barnet wara aldeles dödt; huar öfwer 
Kerstin gråtit och illa låtit, och ehuruwell hon tillförenne förmått wara uppe, så hafwer hon af 
sårgh sedan måst hålla widh sängen. Barnet är och strax blifwit synt och besedt, och funnit 
wara blått om ryggen, och litet blodh uthrunnit genom wänstra näsebårren: beklagandes kånan 
sig måst hafwa barnet hoos sigh, efftersom mycket kalt i stugun war, och hon dhet annor-
städes icke, utan i sängan hoos sigh kunde hafwa. 
 Hustru Brita berättar [fol. 277v] henne wara håhlsöfder, [hårdsövd, sover djupt] och offta 
warnat henne see sigh wähl före. Jon Hanson berättar sigh kommit heem ottemåhlstijd emoth 
söndagen, och näst förr hade hon hafft up barnet och dhet omlagat och sig lagt. Om morgo-
nen, enär liust war, ropade kånan till hans hustru och beklagat dhet barnet måtte wara dödt, 
som och befans: betygandes beggie dhet hon warit rädd om barnet, och bedit Gudh för sigh 
och barnet. 
 Resolutio. Emedan som effter ransakningens innehåldh intet kan finnas kånan Kerstin 
Andersdåtter wijdare wara wållande till sitt barns omkommande och dödh, än dhet hon 
wårdzlöst dhet hoos sigh i sängan hafft, huarest dhet måtte wara emot hennes willia qwafd; 
altså fins skälligt, lijkmätigt den 15 § i Kongl. Maij:ts kyrckiolagh om döpellsen, hennes brått 
derutinnan remittera till wähllåfl:e consistorium uti Hernösandh. 
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Extraordinarie ting 27 mars 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 299v – 302r, RA. 
 
Anno 1693 den 27 martij höltz extraordinarie tingh i Frössö sochnestugu, närwarande 
befallningzman welbet:d Lorens Bachman och desse såto i nämbden. 
 Peer Biörson i Haara  Peder Olufson i Åkeräng 
 Jöran Månson i Måläng  Peer Anderson i Fanbyen 
 Oloff Erson i Årrwijken  Swen Peerson i Härkie 
 Anders Peerson i Berge  Gunnar Månson i Knyta 
 Måns Jonson i Rijse  Jon Tageson i Månsåsen 
 Nills Jonson i Fillstadh 
 
1. Dato aflade Jon Tageson sin nembdemans edh. 
 
2. Dato förestältes dragon Abraham Pederson Grefwe, [fol. 300r] barnfödder i Ångerman-
landh och Siälewadh sochn, om sina 30 åhr och upfödder i Giefle, och därifrå sin hustru Märit 
Jönsdåtter för fem åhr sedan fått, och tient i tolff åhrs tijdh under lijffcompagnie, och tilfråga-
des för huad saak han är kommen i arrest? Resp. att han bedrifwit en stoor synd, och hafft 
beställa med ett stodh pass tree weckor för juhl sidstleden uti Rödens prästegårdz stall, om en 
affton uti mörkret, då han där tiente: wettandes intet af huad färga det war, men leutenant 
Gabriel Falck egde stoet, och kommande ifrån Frössön begärt huus i prästegården, där han 
hwijlade öfwer natten, och den andre drängen Nills Hemmingson ifrå Faxenälden om morgo-
nen stoet betzlat: föregifwandes sigh sådan ogärning tillförenne aldrigh giordt, och då en gång 
ståendes på pallen bakom stoet. Fältwäbel Daniel Grijp berättar, intet annat af honom til-
förende hördtz än det redeligit warit, dhet tålfman Oloff Erichson i Årrwijken, utj huilcken 
gränd och by han i 9 åhrs tijdh logerat och hafft quarteer, och så berättar. 
 Jönss Gunnarsons änckia i Giärde, hustro Märit Jonsdotter, tilspordes om hon kunnat för-
märckia at Abraham Pederson medh sådan grof last, eller elliest den tijden han där inquarte-
ringh hafft, warit funnen heller sigh så ställt at han kunnat för sådant misstenckias? Resp. at 
han utj 9 åhrs tijdh där hafwer hafft sitt quarteer, och intet dhet ringaste kunnat märckia och 
förstå honom wara medh den lasten bekajat, ja icke en gångh kommit till fähuset heller med 
pijgorne hafft något lättferdigt tahl, och fast mindre sedt honom därtill wara begifwen. Hon 
tilfrågades om hans elliest dagellige läfwerne? Swaar, at han ställte sigh wähl, och som han 
kunde wäl läsa i book, så lärde han och hennes barn läsa, och esom offtast sångh gudellige 
psalmer [fol. 300v] och 1689 om hösten kommit heem drucken om een affton och sagt sigh 
möta fanen i kalfhagan, och efftersom han sådant fuhlt tahl hade, säger hon sig gått uth och 
lagdt sig i en annan stugu, och intet mera i sådanne måtto af honom hördt, betygandes honom 
både affton och morgon wackert för sigh läsit, och icke med sin hustru wähl kommit öfwer-
eens, som förordsakades deraf at han wille gärna dricka och fylla sig, dhet hon wille förhind-
ra, och som han icke dermedh afstå wille, begaf hon sigh effter een månadz förlåpp här ifrån 
till Giefle, huar ifrån hon kommen war. 
 Hustru Karin Jönsdotter i Bällsta, som är hoos sin styffader Nills Kiehlson i Bällstadh, 
hoos huilcken Abraham Pederson logerat sedan åtta dagar för sidstledne juhl, betygar honom 
icke annars än wäl, som hon kunnat förstå, sig förehållit, och intet kunnat förmerckia honom 
till nu bekände last wara benägen, och huarken funnit honom i fähuus eller stall, utan dage-
ligen läsit och siungit, och intet hördt någon osämja emellan honom och hans hustru, som war 
i quarteeret fiorton dagar förr än han kom ifrån Rödens prästegårdh. 
 Änckian hustru Kerstin Siulsdotter i Råhn tilspordes huru Abraham Pederson sig der för-
hållit? Swar, at han för någon tijdh sedan allenast ifrå S:t Michaelis till Kindersmässo der 
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warit, och då war han ogifft, och intet kunde förstå och höra af honom annat än dhet ährligit 
och redeligit war, och at han sång och läste för sig dagelligen, och wistades aldrigh i fähuset 
och stallen, huarken hembligen eller uppenbarligen, som hon weeth aff. 
 Hustru Gunnilla Jeppesdotter på Andersöhn, hoos huilcken Abraham Peerson ochså loge-
rat, är icke hemma stadder, utan förrest till Hallen. Fältwäbel Grijp, [fol. 301r] som där födder 
är, och den tijdhen hema warit, berättar sigh intet hördt hustro Gunnilla om honom annat säija 
än som redelligit warit. 
 Abraham Pedersons hustru Märit Jonsdotter, födder i Sidensiö sochn och Ångerman-
landh, om sina några och fyrattijo åhr gammal, berättar sigh för fem åhr sedhan wara i Giefle 
wijgder medh honom, och 1689 här hoos honom warit i 10 weckor, och sedan begifwit sigh 
till Giefle igen, at upkräfia någon sin där hafwande ringa skuldh, och sedan där tient, och tree 
weckor för juhl hijth kommit och warit hoos sin man, och medh honom hafft beblandelse: 
warandes han wid hennes ankombst hijt i tienst hoos pastorem i Röden herr Päder Gestrinium, 
dijth hon gått och honom råkadt, och samma dagh begifwit sig der ifrån till hans quarteer, och 
aldrigh kunnat märckia honom till sådan odygd benägen wara. 
 Collega herr Nills Salenius hafwer i pastoris frånwaru tallat medh Abraham Peerson om 
hans wäsende, och förmant honom at bekänna sanningen, och där han hade fleere sådanne 
laster på sitt samwette, dhet willia bekänna, och berättar honom swarat sigh wara nychter då 
han medh stoet uti Rödens prästegårdh hade beställa, och huarken medh dhet eller andra 
oskälige creatur hafft beställa, och desutan inga samwetz synder: troendes Gudh om synder-
nas förlåtelse. Pastor hafwer och besöckt och informerat honom i sin christendom, huarutj han 
skall wara förfaren. 
 Abraham Pederson förehöltz dhet hustro Märit Jonsdotter i Gärde berättat dhet han skall 
sagt sig mötat fahnen i kalfgierdet? Swaar, at han kommit seent om een affton utur byen och 
warit drucken, och skulle gå heem genom [fol. 301v] kalfgiärdet, och bödh till twå gånger 
klijfwa öfwer ledet och kunde eij komma, och dy gått tilbaka till ryttaren Carll Olufsons och 
fått een drängh som gick för åth, och så kommit i quarteeret, då han sagt sigh icke wetta om 
fanen eller någon annan hindrat sigh at gå allena heem öfwer kalfgiärdet, men ingen sedt eller 
hördt något: berättandhes sig ogärningen giordt näst för hans hustru kom hijth i landet: före-
gifwandes sin hustru måst herom åhret begifwa sig her ifrå, både för mangell till beggies föda 
och at hon hade där söder något at fodra. Han påmintes ytherligare at bekänna sanningen, och 
swarade sigh hafwa bekände grofwa synd bedrifwit, och intet hafft samwete längre dhet för-
tijga, och mera intet. 
 Drängen Nills Hemmingson förhördes, och berättar sigh sättia in leutnantens Gabriel 
Falckz häst eller stod i mörckret, och at Abraham frågat sigh huarest den sattes, och han sagt 
för honom: minnandes intet om han frågat effter hästen eller stoet, och säger sigh om morgo-
nen tagit den samma utur stallen och betzlat, och intet gifwit acht på om dhet war häst eller 
sto, men Abraham säger sigh frågat effter stoet, och då intet dhet onda opsåtet hafft, utan 
effter leutenantens begäran dhet wähl stilla, och sedan Nills war der ifrå gången dhet 
fulbordat, och som Nills kan sigh påminna, war dhet brunt till färgen. Han berättar sigh 
alldrigh kunna märckia honom af nu bekände odygd wara, och icke heller wistades han i 
fähuset. Intet sto egdte huusbonden, och at Abraham war altid gladh, både förr och sedan. 
 Fältwäbel Grijp och lensman Alexander Pållach berätta leutenantens Falckz stoo wara 
blesitt och af [fol. 302r] färgen rödh, och at han äger ingen häst, utan dhet sto allena. Men Nills 
säger sigh eij annat minnas än han sagt. Leutnanten Gabriel Falck är rest utföre till 
Ångermanland med sitt sto och wäntes endera dagen tilbakas. 
 Oloff Thomson i Månsåsen berättar pastoris hustru i Röden Elisabet Olufsdotter sagt sigh 
icke dhet ringaste kunnat förstå Abraham Peerson warit af nu bekände odygd. 
 Saken öfwerlades eenhälleligen till fölliande domb. 
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 Såsom dragon Abraham Pederson hafwer frijwilliogt bekändt sigh hafft tijdelagh med ett 
stoo, och för sambwette skuldh dhet intet längre kunnat förtijga, och inför rätten är derutinnan 
ständigh, och ingen weeth berätta honom medh någon annan grof last wara beslagen; altså är 
skälligt funnit at han effter 14 cap. Högmålabalcken L.L. skall aflijfwas, och stoet igensökes 
och dödas, dåch heemställes dhet ödmiukeligen under höglofl. Kongl. Swea håfrättz nådh- 
och äntellige resolution och omdömme. 
 
 
 
Ting 4 – 6 maj 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 347r – 361v, RA. 
 
Anno 1693 den 4, 5 och 6 maij höltz laga tingh med allmogen aff Sunne tinglagh, wederwa-
rande befallningzman welbetrodd Lorens Bachman, och desse såtho i nämbden. 
 Peder Biörson i Hara  Peder Olufson i Åkerängh 
 Anders Person i Berge   Nills Jonson i Fillstadh 
 Swen Peerson i Härkie   Oloff Erson i Årrwijken 
 Peder Anderson i Fanbyen  Olof Reggortson i Långåker 
 Måns Jonson i Rijse  Jöran Månson i Målängh 
 Gunnar Månson i Knyta  Jon Tageson i Månsåsen 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
 
2. Hustru Elizabeth Olufzdotter, som å höstetinget 1692 anklagades hafwa stulit ett fåår af 
Swän Pederson i Härkie och föregaf sigh dhet köpt och fått af dragon Hans Giöök, som då 
icke hemma stadder war, och dy differerat, inlade een skrifft, huarutj hon bekänner sig fåret 
hafwa stullit uth på marken utur hopen, och at målsägaren sin rätt efftergifwit: anhållandes 
om lindrig domb. Swän Pederson i Härkie berättar och tilstår sig hafwa sin målsägare rätt 
derutin-nan för hennes trägne böön skuldh efftergifwit, såwida honom anstår: lämbnandes 
saken un-der rättens omdömme, huilcket nembden togh i betenckiande, och eenhälleligen 
beslöto till fölliande doom. 
 Såsom hustru Elizabeth Olufsdotter hafwer så [i] skrifft som muntelligen bekändt sig för-
ledne sommar a:o 1692 stullit ett fåår uth på marken aff hiorden, Swän Pederson i Härkie til-
hörigt, så kan rätten icke mindre göra [fol. 347v] än dömma henne effter 2:dre cap. Tyfmåla-
balcken L.L. såsom een gårrtyfwer at mista lijfwet, dåch under höglofl. Kongl. Swea håfrättz 
nådh och äntellige resolution ödmiukeligast heemställt. 
 
3. Dato aflade Oluf Olufson i Måläng sin sexmans eed å book. 
 
4. Furider Chrestopher Ösell beswärade sigh öfwer Lars Erson i Bräcke, dragon Tohl 
Tommell och Peder Jonson i Hara och Oluf Olufson i Årrwijken, för dhet hans och dragons 
Erich Förstes lembnade twenne byssor hoos Oluff Olufson i Årrwijken blefwo där förderfwa-
de, sedan han där om afftonen lagt sigh, och den ena slagen alldeles krokuter, och den andra 
något mindre krokut: warandes inga hoos Oluff Olufson flera än förskrefne persohner, och 
måtte af dem eller någondera sålledes wara sönderslagne: anhållandes om skadeståndet och 
laglig näfst för sådan wåldsamheet. 
 Wärden Oloff Olufson berättar sig see bössorne stå utom förstugudören om afftonen, och 
weth ingen den rördt heller skadat hafwa, och een stundh effter furijdaren lagt sigh gått till 
sängz, och då wore dee andra qwaar: wettandes intet huru längie dee war qwaar, icke heller 
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huad tijdh furidaren om mårgonen gått derifrån, och pass morgonwardz tijdh kommit tilbaka 
och bössorne wijst uti Peder Olufsons i Giärde och Peder Bråddesons i Imnäs närwaru, som 
där lembnades. 
 Lars Erson bekänner sig wara om afftonen hoos Oluff Olufson, då Ösell där war, och 
huarken hörde någon tala om bössorne heller dem sågh, och fast mindre rördt eller handteradt, 
dhet han säger sigh kunna med edh erhålla. Tohl berättar sig see om afftonen bössorne stå 
widh inquarterade dragons Erich Lundz stugudör, som â part är, [fol. 348r] hwartill actor nekar, 
och föregifwer dem stått wid bondens förstugudör, därtill Tohl nekar. Peder Jonson berättar 
sig i skymningen komma dijth, och inga bössor blifwit warse eller hörde tallas om, och in 
emoth lyssningen där suttit och folgt Lars och Tohl derifrån heem åth till Hahra grändan. 
 Alla tillstå at inga främmande där meera warit, och allenast dragons hustru warit hemma. 
Erich Förste berättar förijdaren, kommande till tår hoos Oluff Jöranson, blifwa warse sin 
bössa wara krokutt, dhet han henne af axlan togh, och af dhet tillfelle sågh han på sin, som 
och skadder war. 
 Förijdaren angaf theslijkes Oluff Olufson säija till Tohl at kan skiee bättre warit om han 
gifwit sig till dragon, och Tohl swarat at Kongens löhn är som een s[k]ugga, huartill Tohl 
swarar sig eij annat sagt, enär som talltes därom, än bedit honom achta wähl sitt hemman, ty 
Kongens löhn är som een skugga. Förijdaren beropade sigh på Oloff Olufson, som berättade 
Tohl bedia sigh achta wäl hemmannet och intet blifwa dragon, emedan som Kongens löhn är 
som een skugga. Peder Jonson berättar Oluff säija sig wellat blij dragon om han fått, då Tohl 
swaradt, giör intet dhet, utan achta ditt hemman, dy Kongens löön är som en skugga och 
wäder, och därmedh gaf Ösell honom een öhrfijll. Lars Erson säger sig intet höra dem sådant 
tahl hafwa. Oluf Olufson berättar dragon Erich Förste hålla medh Ösell och taga Tohl i håret 
och bucka till gålfwet, och öfwer nattan låg i sängh med Ösell: utlåtandes sig kunna edelligen 
betyga sig intet wetta huem som bössorne handterat, och om dee warit honom förtrodde eller 
inburne, kunnat omfång om dem hafft. Erich Först föregifwer Tohl förbrå sigh talla i öran på 
Ösell, och tagit en eldbrand [fol. 348v] och slagit sigh i hufwudet, och därmedh tagit emoth, och 
medh näfwan gifwit några slagh, och at bössorne sattes först wid dragons dör och sedan wid 
bondens, där dee glömbdes, då dee gingo till sängz. Peder Jonson, at Lars och Tohl wore 
druckne och plägade i prästegården, och intet kunde förstå och see någon lijknelse at dee 
bössorne hafft om händer och förderfwadt. Tohl nekar som förr, och berättar där hoos at folck 
måtte warit ute, efftersom Peder Jonsons häst war kiördh upp i Lars Ersons skrinda, där intet 
höö war, men owist huem deth giordt. Peder Jonson säger skrindan stå innom för porten, och 
kan skee märren wellat heem och sprungit upp i skrindan. 
 Tohl Tommel tilspordes yterligare om han icke bössorne sönderslagit, som dehls kan 
synas däraf at han af förijdaren och Erich Först fått hugg och skulle sine dubio [tveklöst] 
harmas på dheras bössor? Resp. at han will och kan med trygdt samwete gå lagh at han dhet 
intet giordt heller wet huem dhet giordt hafwer, huilcken edh förrjdaren Chrestopher Ösell 
begärte och Tommell aflade. 
 Erich Lundz hustru Brita Nillsdotter berättar förrjdaren Ösell och Erich först wara litet 
inne hoos sigh, och satt sina bössor utom dören, och derifrån gått till bondens stugu och 
bössorne satt uth för dess dör, och sågh Larss, Tohl och Peder där wara och intet hörde något 
rammel, och enär tijdh war at lägga sig gått till sängz, och weth altså intet göra någon 
underrättelse därom. 
 Såsom dragon Tohl Tommel hafwer utlåtit sigh kunna medh trygt samwette gå lagh, sigh 
intet hafwa förridarens Chrestopher Ösells och dragons Erich Förstz bössor hamblat och 
förderfwadt, och icke heller weth huem dhet [fol. 349r] giordt hafwer, och Ösell begärte samma 
edh, dhen han frijwilligt giorde; altså kännes han för dhet tillmähle frij och otilltallt. Och 
aldenstundh Lars Erson och Peder Jonson neka ochså aldeles dertill, och inga skähl och om-
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ständigheeter finnas, huarmed dee kunna öfwerbewijsas bössorne sönderslagit och förderf-
wadt; huarföre kan rätten intet finna dem derutinnan bråtzlige wara. 
 
5. Jon Bråddeson i Swedie kärade till Faste Pederson i Räxsiön om någon lägde och 
ängiesslått, skogh och muhlbete som hörer till hans hemman, och för några hundrade åhr 
sedan kommit där under, då Swedie bestodh af ett hemman och nu af tree, och dee twenne 
hafwa sin andelar behålldne i Räxsiön, men han intet, och Faste den delen utan skatt brukar, 
och upwijste ett gamalt breef de anno 1480: lydandes at Ingrid, Kerstin, Tårse Månsdöttrar 
hafwa såldt sinom brödrom Oloff och Jon Månssönner så mycket dee ägde i Swedie och 
Räxsiön, med allom tillagom etz., begärandhes såwäl som Oluf Olufson och Oluff Anderson 
få sin andehl i Räxsiön, och at hans fadher Brådde uprättadt ett contract medh Oluff Olufson i 
Räxsiön at behålla den andelen i sin lijfstijdh, som där lärer finnas, huartill Faste nekar, och 
actor säger sahl. Oluff Olson så för sig berättadt. Faste Pederson exciperade sålledes, at han 
icke längie sedhan kiöpt Räxsiöhemmannet och funnit fölliande twenne bref. 
 Dhet ena af den 15 och 16 maij 1633, af innehåld at nämbdemän warit förordnade at 
upmäta den jordh i Swedie och Räxsiö utanför dess port, som Brådde i Swedie till den tijden 
hafft, och befunnit sädesjordh i Swedie Brådde tilhörig, 18 mällingar, och 18 mälingar i 
trädhe, och sedan upmäldes hans jordh i Räxsiö, som befanns i åkermåhl [fol. 349v] med rösör, 
buskar och alt 14 mällingar jordh, huarpå Brådde sagt sigh åhrligen kunna få 4 lass höö, 
huartill Oluff förmente sig wara närmare at bruka änn Brådde, som åhrligen afförer, och är 
aldeles oskyld därtill, som för dhen senaste swänske feigden blef ärfdt ifrån Räxsiön till 
Swedie, och Oluff skattar derföre. 
 Dhet andra, af den 16 junj 1652, lyder, lensman och sex nembdemän warit nämbde på en 
skogzprob och syhn emellan Oluf Olufson i Räxsiön och Brådde Redderson i Swedie, och 
befunit at skattdragaren Oluff i Räxsiön är alt förnär skedt, i dhet dee som allenast brukadt 
några ödeslägder, dhet dugligaste som i skogen warit, kändt sig till, och den som mantahlet 
drager, dhet som skarpt och onyttigt är, hafwer, som lembnades till laga utslagh, då Brådde 
föll till bönen at Oluf wille icke stå effter högsta rätten, och blef så förlijcht, at Brådde skulle 
afstå någon hästhöslått och annan nyttning, han opbrukadt långt öfwer sin skatt in under Olufs 
gård, och Oluff gifwit för gransämio för åboet 5 r.d:r, och för någon jordh i heemägorne 20 
r.d:r, huilcket deras dom och förplichtelsebref nogsampt utwijser, huaraf parterne säija sig 
intet wetta. Faste förmenar dhet måtte wara i Swedie och at Johan intet will dhet wijsa, och 
Johan nekar därtill. Han upwijste och ett concept till een inlaga uthj sin faders tijdh sine dato 
etz. där uti han nembner Oluf i Räxsiön förwärfwat sig doom på omtalde ängiesslått ifrå 
Swedie, som ligger tegh om tegh med Oloff Olsons och Oluff Andersons, som icke heller kan 
wijsas. Jon Jonson i Blädinge och Nääs sochn berättar sig wara i Räxsiön enär synen 1652 
höltz, och grant minnas at Oluff lade på bordet 15 specie r.d:r och at han näst förr han dödde 
bödh Johan Bråddeson samma äghor igen [fol. 350r] för ringare wärde, efftersom han blef 
gamall och årkade icke öfwerfarat, och war dessutan barnlöös. Oloff Olofsons hemman i 
Swedie äger hälften af gambla ödeslägderne af uhrgamble ödesgården, och Johan Bråddesons 
och Oluff Andersons hemman i Swedie den andra halfwa dehlen där. 
 Enhälligt votum till fölliande doom. 
 Aldenstundh klarligen befinnes och oemothsäijeligt är, som synes kan af ett syne- och 
probsbreef den 15 och 16 maij 1633, och den 16 junj a:o 1652, at Brådde Reddersons hem-
man i Swedie hafwer i forna tijder och af ållder hafft sin andeel af ödeslägderne och uhr-
gamble ödesgårdhen i Räxsiön, tillijka medh Oluff Olufson och Oluff Anderson i Swedie, och 
Brådde a:o 1652 låtit sigh af Oluff Olufson i Räxsiön lösa der ifrån medh 10 r.d:r och 5 r.d:r 
för åboet och nederlagdt arbete med oprödning i skogen; altså finner rätten skälligt effter 
Kongl. Maij:ts placater om skattskylldigh jordz dehlningh de annis 1673 och 1677, at Bråddes 
förr innehafde och abalienerade ägor i Räxsiön böre och skolle läggias till rätta och gambla 
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bohlstad igen, och effter högstbemelte Kongl. Maij:ts resolution af den 10 martij 1685 för och 
emoth lössn, som är 10 r.d:r à 6 m:k s.m:t, och såwida Bråddes uprydning och nederlagde 
arbethe på Räxsiöskogen icke hördt och lydt till bårtsålde andehl, utan till sielfwa hemmannet 
Räxsiö, så kan Johan Bråddeson icke obligeras at restituera dee fem r.d:r hans fader för åboet 
upburit hafwer. 
 
6. Oloff Erichson i Fanbyen beswärade sigh öfwer Nills Andersons hustru Anna Hansdotter 
och des mågh Nills Jöranson i Fanbyen i så måtto som föllier, att Nills Anderson hafwer 
bracht hans swärmodher, hustru [fol. 350v] Ingeborgh Andersdåtter, ifrån halfwa hemmannet, 
och sedan hafwer dhet blifwit ödelagt medelst hans bårtrymmande till Nårie. 
 2do) Både stugurne brukadt till hästestall och dess bood och bänckiar medh sängen bårt-
tagit, dörajernen 2:ne st. spieldh och en jernstångh utur spijselln tagit, och af ena spijselln ta-
git steen till een sin opsatte stuga, och spiellen och murstången där insatt. Item twå st. fönster. 
Nills Anderson hafwer och upbrändt fähuset, stallen, swijnhuset och twenne höbodar, iemb-
wäll och ett contoir bårttagit och däraf giordt ett cammargålf åth sigh. Hafwer hans hustru, 
sedan han war afwijken, bärgat höö en och annanstandz af hemmannets slått, och den giöd-
ning som däraf föll hafwer Nills Jöranson på sin halfwa hemmansdeel sig tillwällat, som dåch 
intet bordt niuta meer än halfparten. Och efftersom så handteradt war, hafwer han måst wid 
tilträde för fyra åhr sedan opsättia ett fähuus, halfwa badstugan och twå st. höbodar? Resp. 
hustro Anna, at laga dom är at twenne åboer derpå intet kunde effter resolution beståtz och 
lijdas, och Nills Anderson altså emothtogh hela hemmannet, och at dhet låg ett åhr obrukadt, 
hwars utlagor fodras, huartill Nills Jöranson förskuttit och betallt des halfpart för emottagne 
halfwa hemman, och till den andra halfwa dehlen nekar Oloff Erson intet, huilcka lensman 
Alexander Pålach berättar hans swåger Päder Källman betallt. Men för 1688, heller sidsta 
åhret Nills Anderson dhet brukade, rester 5 dahl. s.m:t. Dess halfwa deel fodras aff Oloff 
Erson, huartill han nekar, och finner sigh icke skyldigh till: nekandes hustru Anna stugurne 
warit brukade till stall, utan i den förstördas hade een fählman sin häst eena natt, och hon den 
sedan rensadt. Actor, at dhet [fol. 351r] blef intet giordt förr än han påminte därom. Hon tilstår 
sin man tagit ett gamalt förfallit bordh i den oduglige stugun och giordt bänckiar af i sin stuga, 
den tijden han effter domb brukade hela hemmannet, och ett bordh i stället togh hans hustru i 
sommars til läns, och kan dhet hafwa och behålla. Sängan bekänner actor sigh fått igen. 
Hustru Anna förmenar honom allenast tagit ett dörajern och satt på cammardören som hon 
kännes medh, och kan icke wara stort wärdt, och at han kan wäll dem bäggie igenfå. Hon 
tilstår och at ett windspieldh togz utur den kullfaldne spijselln, men intet skåttspieldet, 
huarom Erich Pederson, som där satt, kan hafwa beskedh, och icke därom allenast, utan och 
om alt annat han fodrar, som måtte wetta huru han ett och annat till Nills Anderson 
lefwererade: begärandes hustro Anna at Erich Pederson må kallas fram, at wijsa huru han 
halfwa gården ifrån sig lefwereradt. Hwad giödningen anbelangar, så berättar Nills Jöranson 
at Nills Ander-son, som hade hela gården, måkade om hösten den dehlen som actor nu 
hafwer, emedan den war skrindare [sämre]: wettandhes intet annat än han skulle bäggie 
halfwa dehlarne bruka, och dhet lilla som war fallit af twå koor i ödesåhret fördes på den 
andra halfwa dehlen om wåren. Peder Anderson i Fanbyen betygar at Oloff Ersons anpart war 
måkadt om hösten förr än Nills Anderson bårtreste. 
 Emedan som Oloff Erson åtskilligt prætenderer af Nills Andersons hustru Anna 
Hanssdotter och dess mågh Nills Jöranson, som skall warit tagit ifrån hans nu hafwande 
halfwa gårdh, och den andra halwa som Nills Jöranson åboer kommit till goda, och han sompt 
hafwer igenbekommit och sompt nekar hustru Anna till. Och efftersom Erich Pederson i 
Gehnwalla, som actoris halfwa dehl [fol. 351v] brukadt, och den effter laga domb till Nills 
Anderson måst cedera, bäst kan wetta huru han allt ifrån sigh lefwererat, hwaraf åklagandens 
fodran kan skönias; altfördenskuldh finner rätten skälligt intet däruti dömma förr än Erich 



 91  

 

Pederson blifwer kallat och tilsagd at förhöras däruti å nästa laga tingh. Hwad giödningen 
effter twå koor under ödesåhret, som Nills Jöranson på sin halfwa dehl utfördt, och Oloff 
Erson prætenderer dhess halfpart, emedan som fodret af hela hemmannetz ägor bärgades, 
anbelangar, så är intygadt dhet hans halfpart hösten förr än Nills Anderson rest bårt war 
måkadt och giödt, och intet mycket effter twå koor falla kunnat; derföre fins skälligt at Oloff 
Erichson intet fogh till sin klagan i deth måhl hafwer, efftersom hans halfwa dehl åhret 
tillförenne fått meera giödzell än aff des foder kunnat falla. 
 
7. Probsten h. Mårten Lundell inlade skrifftelligen hurusom han i näst förflutne åhren 
försträcht Oloff Erson i Fanbyen frökorn, sommarfödan och uthlagzpenningar, så at han des 
medelst är skyldigh öfwer 100 dahl. k:rm:t, då han begynte arbeta på Fahnby hemmannet etz., 
begärandhes i alt fall præferencen för alla andra creditorer eller medharfwingar, emedan som 
huarken arfwingarne eller andra hade något at prætendera på gården, utan han blifwit Kongl. 
Maij:tt och cronan heemfallit om han icke genom sådanne medell blifwit optagit. Oluff 
swarade sig således, som skrifwit är, wara undsatt och hulpen och lärer wara så mycket 
skylldigh, dåch hafwer probsten något i pant: williandes honom förnöija. Icke dhes mindre 
protocollerades Oloff Ersons ägendom, så löst som fast, till herr probstens säkerheet. [fol. 352r]  
 
8. Dragon Jonas Kierff angafs hafwa på sidstledne Gregori marcknadh stullit några pertzed-
lar af lensman Håkan Jonson Frisk, effter een hans ingifwen specification, huilcka han uti ett 
breef till gevaldiern Jöns Bagare bekänner sigh igenfått, och giör honom fullmechtigh dragon 
Kierff derföre för krigzrätt anklaga, och lensman Pållach berättar, capitenleutenanten Anders 
Treffenberg lämbnadt honom nu at angifwas för häradzrätten. Derföre tilspordes Jonas Kierff 
om han samma stöld begått, huartill han bejakade, och att Håkan Frisk dem igenfått, och i 
gode mäns närwaru låfwat intet willia och skolla därpå klaga. Länsman Pållack angaf thess-
lijkes at Jonas Kierff på Gregori marcknad stullit een häst af skallmeijblåsaren Erich Palm-
qwist, som nu intet tilstädes är, utan i quarteeret siuker. Resp. att hästen war löös blefwen och 
mycket lijker Jönses häst i Grahnbo, som plägar gå och fylla sigh, och i god meningh dhen 
tagit och rijdit till Åhs och Häste med ett breef, där han hästen skall lembnadt. Sedan om han 
för tyfwerije tilförende är lagdömbder? Resp. att han 1691 på marcknan stullit ett skrijn af 
föraren Brinck, och derföre på krigzrätt dömbd och plichtat med gatulåpp, och meera intet, 
icke heller weeth någon honom wara med sådant wijdare funnen eller dömbder. 
 Såsom dragon Jonas Kierff intet kan bewijsas wara för tyfwerie lagdömbder mera än een 
gångh, och Kongl. Maij:ts resolution den 6 junj 1686 biuder at sådanne exorbitantier som icke 
äre högmåla, skolla optagas och medh doom afhielpas af wähllåfl. regementzrätten, och 
Kongl. Maij:ts straffordningh lyder at den som tredie gången blifwer beslagen med tyfwerie 
skall dömas till lijfwet; altså till underdånigst föllie af högstbem:te Kongl. Maij:ts resolution 
1686, remitteres Jonas Kierfs förseende och tyfnad till wähllåfl. regementzrättens deciderande 
och dom. [fol. 352v]  
 
9. Lensman Alexander Pållach påmintes hurusom å höstetinget 1692 honom pålades till 
detta, skaffa fult bewijs sig hafwa förtulladt i Nårie opkiöpte tobak a:o 1687? Resp. at han 
igenfunnit befallningzmans Jonas Wargz quittens därpå, dhet han nu intet widh handen 
hafwer, medan han intet citeradt blef, och låfwade till morgondagen dhet skaffa och wijsa, till 
den ändan han begaf sig till Frössön och icke tilbaka kom, twifwels utan för swaga ijsen 
skuldh; altså kunde därtill intet göras. 
 
10. Dato upwijstes hans excellens herr generalmaiorens och gouverneurens högwelborne herr 
Otto Vellingks resolution på befallningzmans Jacob Graans giorde remonstration om läns-
manshemmannetz beskaffenheet på Frössöön, Håf benämnd, huars halfwa deel legat öde ifrån 



 92  

 

1688 inclusivè, daterat Giefle den 6 april 1692: lydandes ordh ifrån ordh som föllier. Räntan 
för dee åhr hemmannet legat öde kan ingen graveras före, med mindre någon finnes som 
brukat någon tillydigheet medan dhet legat öde, eller och genom otilbörligit förfarande för-
ordsakadt ödesmålet, på huilcken händellse den måst lagligen sökias som dertill finnes skyll-
digh. 
 Huar effter som nogast undersöcktes och kunde ingen annan underrättelse ernås än at 
lensman Alexander Pålach Håfs hemmannen, som hans antecessores, een tijdh brukadt, och 
efftersom h. landzhöfdingen högwelborne herr Åke Ulfsparre däraff sig tilhandlat 4 ⅓ tunland 
skatte af framledne capitens Hans Jonson Swahnbergz änckia, och i dhet anseende någon slått 
skall sigh tillwällat ifrå skattehemmannet wid Swartsiön, och sedan skatträttigheten däraf för-
såldt till Kongl. Maij:tt och cronan. Slåtten wid Swartsiön berättes wara kommen ifrå Nambn 
och Gehnwalla byar på kiöp, och pantewijs af capiten sahl:e [fol. 353r] Hans Jonson Swahn-
bergh, och häfdat en tijdh under Håf, huar å Jon Elieson i Nambn nu klandrar, och begärer 
undher förra bohlstad igen, huilcket sedermeera är Kongl. Maij:tt och cronan genom 
ödesmåhl heemfallit. Bäckgiärde skall wara af Swahnbergh löst eller kiöpt ifrå byen Härkie å 
Frösön, som ligger under fäfoth: warandes inga ängiar egentel:n under bäggie hemmannen i 
Håf, förutan een sluth nord i marcken om twå lass som ligger under fäfoot, än kringh om 
gården, som bestå af tårra och utwuxne lägder och ängieslandh, huilcka lensman sedan häfdat 
och brukadt under gamla cronohemmannet, och betyges wara fast ringa till ett hemmans 
conservation. Skulle slåtten wid Swartsiön aldelles komma ifrå Håfs hemmanen, så wore at 
befara at dhet intet kunde frias ifrå ödesmåhl, som och i förledne åhren stått i fahra, där lens-
man icke af hållhöet hafft något understödh. Här iempte kan man ingen widare underrättelse 
bekomma om huardera hemmannetz egentellige ägor i åker och ängh, än at gamle croneparten 
hafft sin åker på wästre sijdan, och det andra, som öde ligger, på östre sijdan, och i anseende 
däraf är den wästre delen af lensman brukader, som oförgripelligen icke blifwer till någon 
säkerheet, med mindre laga refning skieer effter öre och ortuga talet, dessutan ödesdehlen 
intet lärer kunna blifwa uptagen och cultiverat, huilcket allt uti högwelborne h. gen.maiorens 
och gouverneurens omdömme och befodran heemställes. 
 
11. Måns Jönson i Giärde aflade sin sexmans eedh å book. 
 
12. Effterskrefne håldne husesyner den 14 september a:o 1692 öfwersågs och iembfördes 
deras feelachtigheeter medh 1681 åhrs husesynsordningh som föllier, nembl. 
 Sunne sochn. Degernäs, Oloff Jönson 5 tunlandh skatte, är rustningzhemman. 
 Dagellig stugun öster på gården 11 ½ aln långh 12 ahl. [fol. 353v] bredh, är medh ferdigt 
innanrede, allenast een rutha på ena fönstret sunder à 1 öre. Framcammaren och dhen nårra 
dito äre och till innandöme ferdige, doch är gålfwet i den nårra cammaren till tree tillior 
oduglige, som pröfwes kunna kåsta inläggias för 21 ⅓ öre. Nårra långsyllan måste med näf-
wer och mullbenck bewaras med 21 ⅓ öre, såwäl som å wästnårra långwäggen mullan 
ifrånhafwas för 2 ⅔ öre. Dugeligit taak å stugun. På nårra cammartaket å östre sijdan är taket 
aldelles förloradt, kan repareras med 1 d:r och skorsstenarne ofwan stugutaket och å nårra 
cammarens okalckslagen och felas cronorne, kunna kalckslås och repareras med 1 d:r 10 ⅔ 
öre. Summarum     3: 25: –  
 Wästre stugun 10 ½ aln långh 12 ahl. bredh är ferdig till innanrede, därest å fönstren 3 
rutor äre sunder à 1 öre. Södre och nårra syllorne måste medh näfwer och mullbenck conser-
veras à 10 ⅔ öre. Taket mycket dråppigt å södre sijdhan och odugligh taakwedh, kan göras 
med 3 d:r. På södre sijdan är kalcken å skorsteen half bårta och felas cronan för 21 ⅓ öre. 
Facit     4: 13: –  
 Afbalckade cammaren emellan beggie stugurne ähr tillijka medh förstugan dugligh. 
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 Stugubyggningen öster på gården är transporterat å anat rum, därest twenne källare äre 
grafne. Den eena hualfd och dugellig dör, och den andra allenast muren insatt, och der ofwan-
på optimradt till rösten, och sedermera giordt ferdigh med spijsell och fönster etz. så at folck i 
wintras där logerat, och i anseende at han dessutan twenne stugur hafwer, gåes denne sålledes 
förbij. 
 Låfftsbyggningen öster på gården 13 ½ aln långh 6 ahl. bredh, är af twenne öfwer- och 
2:ne underbodar. Södre underbodan odugellig dör, kåstar 8 öre. Södre långsyllan något sunc-
ken och litet lutar i jorden, dåch oskadd, måste opwägas [fol. 354r] och justeras medh 1 d:r. 
Dugligit näfwertaak och taakweden odugligh, som giörs medh 2 d:r. Facit   3:  – : – 
 Halfwa badstugun medh grannen Pedher Erson, 8 ahl. i quadrat med färdigh kåpungn och 
lafwar, dugligit näfwertaak och tårffwen å beggie sijdor på kråpåsen afblåst, kan repareras 
med 3 öre.    – :   3: – 
 Stallen öster på gården 9 ahl. långh 8 ahl. bredh, med höskulla ofwanpå, à 4 hästerum, 
duglig till wäggiar och taak, men ofodradt widh dyngstahn, som giöres medh  – : 16: – 
 Fähuset 13 ahl. långt 14 ahl. bredt à 19 båhssrum, gålfwet något håligt, och bör lagas 
medh 6 öre. Dugelligit näfwertak och taakwedh. På östre wäggen måste mullan ifråntagas och 
bewaras wäl med näfwer, som ännu oskadd är, och kan skiee medh 6 öre. Facit  – : 12: – 
 Swijnhuset bredewidh fähuset fins dugelligit. 
 En dugligh foderbodh fins öster om stora stallen. 
 Hemblighuset warit emellan låfftsbyggningen och stugun, som transporteras och ett 
härberge som skall dijthsättias, så blifwer huset färdigt. 
 Kornladan söder på gården 13 ¼ aln långh 11 ½ aln bredh, med twenne gålff och ferdig 
loa medh uthskått öfwer porten 4 ½ al. långt, och dugligh port. Östre twärsyllan in under 
något ruttnadt, dåch icke till skada, som kan medh näfwer bewaras och mullan ifråntagas för 6 
öre. Dråplöst näfwertaak, men täckian och een dehl af raffterne aldeles oduglige, som intet 
kunna repareras under 21 ⅓ öre. Facit   – : 21:  8 
 Dugelligit halmlijder utom kornladan. 
 Ett litet gamalt stabur söder utom gården, 7 ahl. i quadrat, är dugelligit och brukas till 
foderhuus. En bodh der jempte, med öfwerbotn och afdeelt låra, är till wäggiar dugligh och 
odugelligit taak som kan repareras, och nu icke æstimeres efftersom han dessutan hafwer 
wisterhuus, sädes- och miöhlbod. Wedlijder fins söder om kornladan dugl. 
 Åkeren fins i sin fulla häfd och rätta bruuk. [fol. 354v]  
 Humblegården 400 stöör wähl häfdat som sigh böör. 
 Gerdzlegårdarne äre 320 famnar granbandzhaga som är dugl. 650 dito wideband står 
oprätt och måste repareras à ½ öre. Facit  10:   5: – 
 Ladutaket i Halfwarsdrole à 1 lass är medh förloradt taak, kan göras för  – : 10: 16 
 I afradzlandet Gilleråsen är Håhlsmyran belägen à ett lass och dess lada är odugelligh, 
kan byggias där för    – : 21:  8 
    23: 27:  8 
 
 Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes åboen innewarande åhr ersättia heller betalla 23: 
27: 8 s.m:t. 
 
13. Åkeräng, 5 tunland skatte, är Peer Olufsons rustningzhemman. 
 Hwardagzstugun öster på gården 10 ahl. i quadrat, är till wäggiar och taak och sielfwa in-
nandöme tillijka medh cammaren dugelligh. På cammarskorssteen ofwan taket felas kalck-
slagningh, som skieer medh    – : 21:  8 
 Gäststugun 11 ahl. långh 10 ahl. bredh, är till wäggiar och taak som innanrede ferdig och 
dugligh. 
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 En stugu wäster om gäststugun, 5 ahl. långh 10 ahl. bredh är och dugligh och ferdigh. 
Källaren der under muradt och ferdig tällningzbotn. 
 Sädes- och miöhlbodh fins på gården, 7 ahl. långt 7 ½ aln bredt, med dugligh öfwerbotn, 
gålff etz., duglige wäggiar och näfwertaket medh tällningzbräder alt dugel., derest dugel. port 
är. 
 Låfftsbyggningen af twenne öfwer- och een underbodh, 7 ahl. långh 8 ½ aln bredh, serde-
les afbalckadt. I beggie rummen dugel. gålff och dörar, nytt näfwertaak och dugelligh taak-
wedh. Swalan utanföre medh dugligh trappa. 
 Badstugan wäster om gården 6 ahl. i quadrat med kåpungn, 2 lafwar, wäggiarne och syl-
lorne duglige, dugeligit barktaak och klufwin taakwedh, betyges wara förferdigadt sedan 
synen höltz. [fol. 355r]  
 Stallen öster på gården 9 ahl. långh 7 ahl. bredh, medh 5 spilter och hörum, dugelligit och 
nytt näfwertaak och taakwedh, wäggen wid dyngstahn ofodrat, som skieer för  – : 16: – 
 Höboden i samma knytningh medh stallen dugel. till wäggiar och taak. Ett portljder emel-
lan stallen och wedlijdret medh jell öfwer porten. 
 Gambla stolpherberget wäster om gården, underbyggningen merndels dugligh och brukas 
till foderhuus. 
 Redskapshuset fins öster om gården af 3 wäggiar och med röste. 
 Fähuset söder om gården 13 ¾ ahl. i quadrat à 10 båsar å ena sijdan och fårekittan å 
andra, gamalt gålff, wäggiarne gamla och syllorne duglige och kan brukas än 2 à 3 åhr, dråpp-
achtigt näfwertaak och ruttin taakwedh. Åboen sielff skattar dhet odugelligit, och sedermera 
huggit och framfördt timber till ett nytt, som han opsätter strax effter wårandan, dy hålles 
onö-digt dhet wärdera. 
 Ett afbygdt skiuhl utanför fähuset medh twenne portar. 
 Gamalt swijnhuus af 2:ne rum, kan brukas. 
 Kornladan söder på gården 13 ahl. långh 15 ahl. bredh, med twå gålff och ferdigh loa, 
dugelligit näfwertaak och taakwedh, och wäggiarne dito. 
 Halmlijdret utanföre af 3 wäggiar dugel. 
 Foderbodan på gården och hemblighuset der bredewidh dugel. taak aff sågbräder. 
 Foderboden öfwer hualfde källaren är dugl. till wäggiar och tak. 
 Åkeren är i godt bruuk och humblegården af 400 stöör wähl häfdat. 
 Gierdzlegårdar 1150 famnar granbandzhaga som är dugelligh. 550 famnar wijdebandh 
och een deel däraff med gamall granbandh, repareras à 1/2 öre   8: 29: – 
 Ängiesladurne äre dugellige och behåldne.  ________ 
      9: 24:  8 
 Dömmes innewarande åhr ehrsättiadt. [fol. 355v]  
 
14. Dragonehemman. 
 Sunne sochn. Hägle 2 ½ tunland crone, som Peer Chrestierson åboor, och sielf tienar för 
gården. 
 Hwardagzstugun öster på gården 8 ½ aln långh 11 ahl. bredh, opsat 1686 med een fram-
cammar i samma knytningh 2 ¾ ahl. bredh. Spijselln med murstänger och felas jernstålpen à 
16 öre. Fast gård kring stugan, på södre wäggen dåch utan näfwer, som måste dijtläggias 
medh 5 öre, och nårra syllan i jorden sunken, som bewaras med näfwer, och på södra allenast 
medh näfwer öfwer cammaren, och tällningztaket förbättras med 1 d:r, och inwid spijselln 
något dråppigt för 10 ⅔ öre. Skorssteen på stugun okalckslagen och cronan felas för 21 ⅓ öre. 
Facit     2: 27: – 
 Gäststugun 9 ½ aln långh 11 al. bredh med behållit innanrede. Spijsell, bakungn ferdigh 
och träspield i bakungnen: warandes stugun och mellancammaren odugligh både till wäggiar 
och taak, och förledne höst een af nyo upsatt med mur och innanrede och alt tilbehör, och 
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felar allenast några tählningar till taket, som heemförde äre, och effter wåhrandan skole 
dijtläggias. 
 En stugu söder på gården 8 ½ aln långh 9 ½ aln bredh, är till innanrede behållit, spijselln 
utan jernredskap såsom murstång, jernstålpe och spielld. Nårre långsyllans nedre dehl förrutt-
nadt, gamallt tällningztaak och dråppigt wid spijselln. Och såwida han dessutan hafwer twen-
ne stugur, så gåes denne förbij. 
 Sädes- och miöhlbodh 5 ¼ aln långh 4 ½ aln bredh, medh jäll ofwanpå af tällningar och 
en afbalckadt låra. Nårra långsyllan på östre ändan nedsuncken i jorden, och östre twärsyllan 
aldeles neder i jorden. Wäggbandståcken på nårre sijdan tillijka medh wäggen thernäst allde-
les förderfwadt, och den södra dito och förruttnadt, och altså skattas för odugligh, och een 
måtte å nyo opsättias, som pröfwes kunna med någon nyttning af den gamla skee med och för 
      6:  – : – 
 Wisterhuset måste af nyo upsättias medh    8:  – : – 
 Badstugun 5 ¾ ahl. långh 5 ¼ aln bredh, medh ferdigh [fol. 356r] lafwa och liten ungn, 
barktaak och förloradt taakwedh, som repareras med näfwer och taakwed eller tällningar 
      1:  – : – 
 Stallen wäster på gården 5 ahl. långh 5 ¾ ahl. bredh à twå hästerum och krubba, nytt 
barktaak och taakwedh, opteckies medh näfwer för   1:  – : – 
 Ett fähuus 12 ½ aln långt 11 ahl. bredt, ferdigt innanrede och 7 bååsrum. Nårra långsyllan 
synes något ruttin på östre ändan, som botas med 6 öre. Wid nårra wäggen synes något 
dråppigt innantill, gamalt barcktaak och dito tällningar. Dyngstahn ofodradt och något skadd. 
Tällningztaket förbättras med 2 d:r och dyngstahn fodras med 16 öre. Facit   2: 16: – 
 Ett litet swijnhuus med bark- och tällningztaak. 
 Ett skiuhl utanför fähuset af 4 stålpar med höskulla ofwanpå. 
 På foderboden bredewid swijnhuset är på wästre ändhan några knutar utfaldne, gamalt 
barcktaak och utruttin taakwedh. Knutarne fodras och brädslåes, och taket belägges med brä-
der för     1: 10: 16 
 Kornladan söder på gården 12 ahl. långh 12 ½ aln bredh, ett gålff och ferdig loa. 
Skrålåset utan nyckell. Ladan är opwägen och een ståck insatt på nårre wäggen, och en ståck 
underlagt syllan på wästre wäggen, dråpplöst barcktaak, och tählningar, sompt dugel. och 
sompt oduglige. Tällningstaket görs ferdigt medh   2:  – : – 
 En bodh wäster på gården medh uthskått öfwer porten till redskapshuus 6 ½ aln långt 5 ½ 
aln bredt. Östre, wästre och nårra twärsyllorne förruttnade, gamalt barktaak och mäst förrutt-
nadt taakwedh. Enär taket belägges medh bräder, så kan hon dhenne gången passera, effter-
som hon är något högh. 
 Hembligit huus fins bredewidh bodan. 
 Källaren på gården är reparerat och lagat med tällningzbotn, och boden der ofwanpå 
merndels förloradt, som måste göras ferdigh och sedan blifwa berächnadt för foderbodh i den 
gamblas ställe. 
 Åkeren är i godt och fullt bruuk. [fol. 356v]  
 Humblegården fins till 300 stöör, wähl häfdat. 
 420 famnar laghgill haga med granbandh. 
 20 dito wijdebandh, dåch ståendes, à 1/2 öre  – : 10: – 
 510 famnar aldeles odugl. à 1 öre  15: 30: – 
 I lilla Laduängie à 2 lass är ladan till syllorne aldeles förderfwade och röste å både sijdor, 
en uprättes för      1:  – : – 
 Ib:m een oduglig lada. En ny opsätties för    1:  – : – 
 Dito een till taket odugl. som giöres ferdigt medh  – : 10: 16 
 I Brattåsen een odugligh lada, een ny opsätties för    1: 10: 16 
    45: 19: – 
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 Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes fordersampt utan längre drögzmåhl ersättias eller 
effter werderinghen medh penningar betallat. 
 
15. Hägle, Nills Siuhlsons hemman, 2 ½ tunland crone, som sonen Peer Nillson åboor och 
därföre tienar. 
 Hwardagzstugun 8 ¼ aln långh 10 ¾ ahl. bredh, ferdigt innanrede, spijsell och bakungn 
dito, och felas spield i bakungnen och köpes för  – : 24: – 
 Gålfwet wid kärillhillan något håhligt. Nårra långsyllan aldeles i jorden suncken och för-
ruttnadt och den södre dito på östre ändan nedsuncken, gamalt barcktaak och förruttnade täll-
ningar. På nårre sijdan skorssteen okalckslagen och utan crona, som æstimeres kunna göras 
brukligh några åhr medh     4:  – : – 
 Oplagat förstugucammaren med spijselln etz. 
 Gäststugun 10 ½ aln långh 10 ahl. bredh, är aldeles odugl. och af intet wärde, derföre op-
sättes en å nyo för och medh   15:  – : – 
 Sädes- och miöhlbod 7 ahl. långh 6 ¾ ahl. bredh, med öfwerbotn och en låra twert öfwer, 
dugl. wäggiar och dråpplöst barktak, dåch äre tällningarne på nårre sijdan af taket hälften 
odugl., som göres duglige medh     1:  – : – 
 Låfftsbyggningen öster på gården 6 ½ aln lång 5 ahl. bredh, med 2:ne öfwer- och een 
underbodh och uthskått, duglige dörar med gångiern, gamalt granbarktaak, och taakweden på 
nårre sijdan något ruttnadt, hafwer tilämbnat något till tällningztaak, som in alles kan kåsta 
      1: 10: 16 
[fol. 357r]  
 Badstugun nårr om gården 5 ahl. lång 4 ahl. bredh, dugligh ungn och lafwa, wäggiarne 
och syllorne duglige, men taket och dören odugligh; taket förbettras och dören göres ny för 
      1:  – : – 
 En stall söder på gården afbalckadt i 2:ne rum, 10 ½ aln långh 6 ¼ aln bredh beggie, 
huardera à 2 hästerum och höskulla öfwer allt. Nårra syllan wid östre ändan i jorden half sun-
ken, tällningztaket något grest och några tällningar oduglige, måtte opwägas och med täll-
ningar förbettras för      1:  – : – 
 Fähuset öster om gården 11 ahl. långt 10 ¾ ahl. bredt à 7 båsrum, förloradt både till 
wäggiar och taak. Ett nytt opsättes medh  10:  – : – 
 Widh gården intet swijnhuus, ett upsättes medh  – : 21:  8 
 Kornladan 10 ahl. långh 11 ¾ ahl. bredh, med en loa och ett gålff. Nårra långsyllan dels 
nedsunken och ruttin, gamalt dråpigt granbarckztaak och odugligh taakwedh, måtte opwägas 
och täckias med näfwer och taakwedh, som kan kåsta   4:  – : – 
 Halmlijdret utanföre är med odugligit taak som bör repareras.  
 Odugelligit hemblighuus emellan kornladan och stallen, taket göres medh  – : 10: 16 
 Källaren i gården är hwalfd och muradt, men boden ofwanpå till wäggiar och taak något 
gamal och brukas till foderhuus. 
 Wedlijdret opsatt till wäggbandståcken och sedan synen höltz giordt färdigt med täll-
ningztaak, och kan brukas till redskapshuus. 
 Åkeren yppen och medellmåttig brukadt i anseende till giödzell. 
 2:ne st. humblegårdar à 40 och 50 stöör, den södra alldeles odugligh och bör störar utwid-
gas till 200 stöör, som kan kåsta     1: 16: – 
 280 famnar granbandzhaga som är gilltigh. 
 355 dito wideband à 1/2 öre     5: 17: 12 
 100 famnar aldeles odugligh à 1 öre    3:   4: – 
 Smååkrar kallat 2:ne ladur, den ena till brädtaket odugligh för 10 ⅔ öre, och den andra 
någotlunda behållit taak, men behöfwer reparation för 5 ⅓ öre, som är in alles  – : 16: – 
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 Qwarnängzladan aldeles förruttnadt à  1 lass, som oprättes medh  – : 21:  8 
 I Brattåhsloken ladutaket aldeles förloradt   – : 16: – 
 Lillängns ladutak odugl. för    – : 16: – 
 Ladutaket i Brattåhslegden odugl., som repareras med  – : 16: –  
    51:   5: 12 
 
 Åboen dömmes utan längre förhahlan fulgöra sin skyldigheet eller ersättia medh 51: 5: 12 
[fol. 357v]  
 
16. Swedie, hustru Karin änckia, 2 tunland crone. Sonen Oloff Anderson tienar för gården. 
 Hwardagstugun 12 ¼ aln långh 10 ahl. bredh innom knutar, är med dugligh spijsell och 
baakungn och spieldh, och dhet öfrige innanrede behållit. Nårra långsyllan och den östre 
twär-syllan sunckne i jorden och dels förruttnade, och syllan på södre wäggen pass 
halfruttnadt, och knuten i jorden sunken, gamalt näfwertaak och oduglig taakwedh. 
Skorssteen måste lagas een deel af cronan. Såwijda stugun är högh och står rätt, så bewaras 
syllorne med näfwer och warpa för 1 d:r, och för taket 2 d:r, och skorssteencronan lagas medh 
6 öre, facit   3:   6: – 
 Gäststugun 9 ½ aln långh 10 ahl. bredh, medh ferdig spijsell och bakungn, murstång och 
jernstålpe, windspieldet sundert, gålfwet wid kärillhillan och fleere städz något förderfwadt, 
beggie långsyllorne förruttnade, och nårra långwäggbandståcken aldeles förruttnad, tällning-
arne å taket ruttna och cronan på skorssteen behöfwer lagas. Skattas obotelligh och odugel-
ligh, och een ny opsätties medh gamble innamredet och spijselln för  12:  – : – 
 Sädes- och miöhlbodh öster på gården 6 ahl. långt 4 ½ aln bredt, med utskått på båda 
ändar, afdeelt i 2:ne små rum med jell ofwanpå, gamalt näfwertaak och taakweden uthruttin, 
repareras med nytt näfwer och taakwed    2:  – : – 
 Wisterhuset öster på gården af twenne sönderdeelte rum med öfwerbottn, wäggiarne 
duglige, taket af bark och näfwer aldeles förloradt, gamla ståcklås utan nyckell, giöres färdigt
      2:  – : – 
 Badstugun wästernårr om gården 5 ¼ aln långh 5 ½ al. bredh, oduglig in alles, och heem-
fördt timber till een ny at upsättia, som ännu icke skedt är, och kan byggias och göras ferdigh 
medh     6:  – : – 
 Stallen wäster på gården 6 ahl. i quadrat med hörum och höskulla ofwanpå, och een krub-
ba och ferdigt gålff. Östre [fol. 358r] syllan något ruttnad under, och kan bewaras, taket aldeles 
odugligit, som repareras medh     1: 16: – 
 Fähuset wäster på gården 11 ahl. långt 10 ½ aln bredt à 7 båssrum, ferdigt innanrede, 
dugl. till wäggiar och taak. 
 Intet swijnhuus fins, och ett bygges medh   – : 21:   8 
 En foderbodh öster på gården 6 ¼ ahl. långh 6 ahl. bredh. Syllan och een ståck på wästre 
sijdan något förruttnadt, och östre långsyllan dels på nårre ändan i jorden suncken och rutt-
nadt, och den nårra twärsyllan dito, och förderfwadt brädtaak, som repareras och förbättras 
medh    – : 21:   8 
 Hemblighuus fins iempte foderboden. 
 Kornladan 10 ahl. i quadrat, med ett gålff och färdig loa. Nårra långsyllan på östre ändan 
medsuncken och förruttnadt, och äfwen knuten på östre gafwelln. Näfwertaket och taakweden 
gammalt och förloradt, bör och måtte upwägas och optäckias för   2: 16: – 
 Portlijder fins med dugligh port. 
 Källaren är hwalfd och färdigh, men på källareboden, som brukas till foderbodh, är nårra 
långsyllan förderfwadt, och den östre twärsyllan dito, gamalt näfwertaak och oduglig taak-
wedh, som giöres färdigh medh     1:  – : – 
 Wedlijder aff nytt timber opsatt wäster om förlorade gäststugun. 
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 Åkeren är yppen men illa giödder, efftersom han ringa boskap hafwer, som måtte ändras 
och förbettras så frampt han will längre besittia gården. 
 Humblegården à 50 stöör ödelagdt och är af godh jordmåhn och bör uprättas och utwid-
gas till 200 stänger och kan kåsta    2:  – : – 
 Gerdzlegårdar 160 famnar med granband. 
 Wijdebandzhaga 10 famnar à 1/2 öre   – :   5: – 
 330 famnar oduglig haga in alles à 1 öre  10: 10: – 
 I Rexsiölägden oduglig lada som bygges medh    1: 10: 16 
 I Kullaloken 3 st. ladur som repareras till taket med   – : 10: 16 
 Ladutaket i Timbermyran odugl., repareras medh  – : 10: 16 
    45: 21: 16 
 
 Åboen dömmes feelachtigheeten utan lengre drögzmåhl fulgöra eller ehrsättiat medh  
45: 21: 16 [fol. 358v]  
 
17. Frössö sochn. Wagle, Oloff Carlsons hemman, 3 ¼ tunl. crone, uptagit a:o [lucka] på 
[lucka] åhrs friheet aff Oluff Anderson i Berge och nu brukas af Anders Olufson, och dhet an-
tagit 1691. 
 Hwardagzstugun 9 ½ aln långh 10 ½ aln bredh, är till wäggiar och taak alldeles odugligh, 
såwäll som spijsell och baakungnen. En ny opsätties, som eij kan skee, efftersom ingen nytt-
ningh i een eller annan måtto af den gamla kan hafwas, ringare än 20:  – : – 
 Gäststugun 7 ½ aln långh 9 ahl. bredh med een framcammare, är af nyo upsatt och duglig 
in alles, dåch felas litet näfwer till taket på östre ändan, såsom och öfwer förstugan, taket 
dråppigt på några ställen, för 1 d:r. Skorssteen okalckslagen för 16 öre. Jernstålpe i spijselln 
felas, 16 öre, och baakungnen liten, som intet för dhes trångheet skull kan wäl nyttias och 
brukas. Och såwida baakungnen måtte wara i huardagzstugun, som byggias skall, så gåes 
denne förbij. 
 En byggning söder på gården ihoop med grannen dragon Oloff Wällkommen, dåch ser-
delles afbalckadt, och är gårdzsens deel dhen wästre boden, som till sädes- och miöhlbodh 
warit brukadt, 6 ahl. lång 4 ¼ aln bredh, med jäll ofwanpå. Dess underbyggning aldelles 
förloradt, och står intet till at reparera. Östsödre knuten på sijdan utsijgin och förruttnadt in 
alles. Dören utan låås och taakweden förruttin. Och efftersom i låfftzbyggningen äre twenne 
rum som kunna brukas till wisterhuus och miöhlbod, så rächnas detta för redskapshuus och 
taket repareras medh    – : 21:  8 
 Låfftsbyggningen wäster på gården medh uthskått öfwer porten af twenne öfwer- och een 
underbodh. Tree syllor aldelles i jorden sunckne och förruttnade, och een ståck på wästre 
wäggen och taakweden aldeles odugligh, æstimeres kunna opwägas, syllan insättias och taket 
giöras ferdigt medh     4:  – : – 
 Ingen badstugu fins widh gårdhen, een ny opsättes medh   8:  – : – 
[fol. 359r]  
 Stallen är fuller ny à 6 ½ aln i quadrat à 2 hästerum, men granbarckstaak och förloradt 
taakwedh och dråppigt, som giöres dugligit medh   2:  – : – 
 Ett fähuus 10 ahl. långt 9 ½ aln bredt à 6 båhsrum och båsarne oferdige. Syllorne dels 
förlorade och i jorden sunckne, gamalt barktaak, och måtte bewaras medh näfwer kring syllor-
ne, och taket medh näfwer för     4:  – : – 
 Swijnhusetz taak odugligit, som repareras medh    – :   5:   8 
 Hemblighuset förruttnadt, ett nytt opsätties medh   1:  – : – 
 Intet redskapshuus, derföre opsättes ett för    2: 16: – 
 Kornladun wäster i gården 14 ahl. långh 10 ahl. bredh, odugligh till wäggiar och taak, een 
ny opsätties för   12:  – : – 
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 En liten foderbodh söder på gården med förloradt barcktaak och utan taakwedh, som be-
lägges medh bräder    – : 21:   8 
 Ett förloradt wedlijder fins i gården. 
 Åkeren är yppen och i bruuk, dåch icke som sigh böör, och är i östre åkeren i linde till 1/4 
mälling, som opbrukas à 1 d:r      – :   8: – 
 Ingen humblegård fins där warit, och föregifwes elack lägenheet därtill wara, dåch måste 
pröfwas om dhet sig göra låter. 
 Gärdzlegårdar 180 famnar medh granbandh, doch icke laghgill medelst dess högd, räch-
nas för 2/3 och felar à 8 p:g:r     2: 12: – 
 430 famnar med wijdeband och står lutadt à 1/2 öre   6: 23: – 
 Ladan inwidh gården odugl. in alles. En ny opsättes för   1: 16: – 
 Ladutaket i Dahllägden odugligh, repareras     – : 10: 16 
 Ladutaket i Swartsiön odugl.   – : 10: 16 
 Ladutaket uti drohlet nord i marcken odugl.  – : 10: 16 
    64: 16: 12 
 
 Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes Oluff Anderson utan längre drögzmåhl innom 
åhretz förlåpp ehrsättia med byggnad eller närskrefne summa betalla. 
 
18. Miälle, Carll Simonsons hemman, 4 tunlandh crone, som Carll Olufson åboor. 
 Dagellighstufwan nårr på gården 10 ¼ ahl. långh 11 ahl. bredh innom knutar. Nårra lång-
syllan och ståcken ther näst, [fol. 359v] tillijka med dhen wästre twärsyllan och den södra dito 
aldeles förruttnade, gamalt näfwertaak och förruttnad taakwedh på nårre sijdan, och på den 
södre till 1/3 dugligh och dråppigt wid spijselln. En gålftillia behöfwer repareras, och skors-
steen ofwan taket kalckslåes och cronan färdig göres. Skattas för odugligh, och een ny opsät-
ties med den nyttningh af spijsell och innanredet och elliest af den gamble medh 12:  – : – 
 Gäststugun  8 ahl. långh 12 ahl. bredh, är duglig både till wäggiar och taak, men dråppigt 
wid spijselln, et spield för 24 öre och murstängren fellas i stuguspijselln à 24 öre, såwäl som i 
mellancammaren dito à 16 öre och 6 öre som i een röökgång är. Skorssteen okalckslagen och 
utan crona, 24 öre. Förstugugålfwet något håligt, för 6 öre. Facit   3:   4: – 
 Stugun wäster om huardagzstugun 9 ¾ ahl. långh 8 ¼ aln bredh, är till innanrede ferdigh, 
och felas skåttspield i spijselln. Syllorne äre wäl med näfwer bewarade, dåch den östre syllan 
mitt på något förruttnad. Stugutaket såwähl som förstugans dugl., som kan passera, i anseende 
till twå andra stugur i gården. 
 Wäster om gården een bodh och wisterhuus 8 ¼ ahl. långh och 6 ahl. bredh, med jell of-
wanpå, dugl. till wäggiar och taak. 
 En dito emellan stallen och kornladan, som rächnas för sädes- och miöhlbodh. 
 Badstugan 6 ahl. långh 6 ¼ aln bredh är dugligh in alles. 
 Stallen söder på gården 10 ½ aln långh 6 ½ aln bredh, med höskulla, hörum och en lithen 
höbodh der iempte à 2 hästrum. Dugligit gålff. Nårra långsyllan och een ståck något förruttna-
de, och södre dito och något förruttnadt, och kunna bewaras medh näfwer för  – : 21:   8 
 Fähuset 12 ¼ aln långt 13 ahl. bredt à 8 båhsrum, näfwer och granbarck på taket och 
ofodrat wid dyngstahn, som kan skiee medh   – : 16: – 
 Swijnhuset är nytt bredewid fähuset. 
 Hembligehuset dito. [fol. 360r]  
 Kornladun söder på gården 12 ahl. långh 10 ahl. bredh, med 2:ne gålf och en loa. Nårra 
långsyllan och 4 ståckar aldeles förruttnade, och den wästre twärsyllan dito, tillijka med en 
ståck, och een ståck ofwan syllan på östre sijdan förruttnadh, och taket aldeles odugligit. 
Skattas odugligh, och en opsättes medh dhet som kan nyttias af den gambla för 12:  – : – 
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 Redskapshuset wäster på gården med skiuhl öfwer porten, är dugl. både till wäggiar och 
taak och sielfwa porten dugl. 
 Gamle låfftsbyggningen af twenne öfwer- och een underbod skattas aldelles odugligh. 
 Wedlijdret fins ferdigt nårr om gamle låfftsbyggningen. 
 Källaren är muradt och träbotn och een swala utanföre. Sielfwa källareboden brukelligh 
till foderhuus. 
 Åkeren är i sitt rätta bruuk. 
 Humblegården öster om gården till 50 stöör wäl brukadt och bör widgas till 200 stöör, 
som kan skiee medh     1: 16: – 
 Gerdzlegårdar fins 480 famnar duglig med granband. 
 220 famnar med granband till een deel lutat och kan opresas och lagas gilltig à 1/2 öre 
      3: 14: – 
 Ladutaket i Skårstalägden är odugel. som repareras medh  – : 10: 16 
 I afradzlandet Tårråsen 3 st. ladur behåldne till wäggiar, men brädtaken gamble och 
odugl. à 8 öre    – : 24: –   
    34: 10: – 
 
 Carll Olufson dömmes innom åhretz förlåpp ofwanskrefne feelachtigheet fulgöra eller 
ersättiat medh  34: 10: –. 
 
19. Michelsgården på Frösöhn, gamalt cronehemman à 4 tunl:d, löfftesmän Reggort Hem-
mingson i Långåker, Peder Simonson i Berge och Oloff Olufson i Walla, och nu af dem bru-
kas. 
 Huardagzstugun nårr på gården 8 ahl. långh 9 ¼ ahl. bredh, är till wäggiar och taak sampt 
sielfwa innanredet ferdigh enär spijselln och skårssteen kalckslåes, och een ruta i fönstret in-
sätties, som kan kåsta    – : 21:   8 
 Gäststugun wäster på gården 8 ½ aln långh och bredh, spijselln med murstänger och iern-
stålpe och twenne st. spieldh, doch [fol. 360v] deth ena i spijselln något håhligt, och måste tagas 
uth och lagas medh 16 öre. Wästre långsyllan förruttnadt och wästre knuten dito förderfwadt, 
pröfwes kunna fodras och bewaras för 10 ⅔ öre, och taket dråppigt, som botas medh 10 ⅔ 
öre, och skårsstehn behöfwer kalckslåning för 16 öre. Facit   1: 21:   8 
 Sädes- och miöhlbodh öster på gården medh utskått öfwer porten och öfwerbotn 5 ¾ ahl. 
lång 6 ahl. bredh, een afdeelt låre. Östre wäggen alt till öfwerbotn dels förderfwadt, och kan 
medh bräder lagas och förwaras medh och för   – : 21:   8 
 Gamble låfftsbyggningen 6 ahl. långh 7 ½ aln bredh, är alldeles odugligh byggning, och 
felas altså wisterhuset, och sedan synen höltz är en bodh upsatt och ferdig med näfwertaak 
etz. 
 Redskapshuset wäster på gården är odugligit, och ett nytt opsättes medh   2:  – : – 
 Badstugun wäster om gården 7 ahl. i quadrat, ferdig kåpungn och 2:ne lafwar. Nårre 
syllan half förruttnadt, som bewaras med näfwer för  – :   5:   8 
 Stallen öster på gården 6 ahl. lång 6 ½ aln bredh à 3 hästrum och hörum. Syllan wid 
dyngstahn dels förruttnad, gamallt näfwertaak på den wästre sijdan, och den östre dito gamalt 
barcktaak och odugligh taakwedh in alles, pröfwes kunna göras ferdigh medh   2: 16: – 
 Fähuset söder om gården 12 ahl. långt 10 ¼ aln bredt à siu båhsrum, innanbyggningen 
half oferdig och gålfwet dito, wid dyngstahn är syllan och twå wäggiar förruttnadhe, och östre 
och nårre syllorne i jorden sunckne och förruttnade, och öfwer dörståcken på nårre sijdan 
förruttnadt. 1/3 af taket medh näfwer och taakwedh, och den öfrige oferdigt. Skattat odugligh 
och ett nytt upsatt förledne höst utan taak och innanredhe och kan göras ferdigt medh 
      6:  – : – 
 Swijnhuset odugligit och ett nytt upsatt sedan synen höltz. 
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 Hembl.huus fins. 
 Gamble källarboden bredewidh stallen för foderbodh och mestedels förloradt, som bör 
repareras, och een bodh är fördh och [fol. 361r] transporterat heem till gården ifrån siön, som 
brukas till foderbodh, och brädtaak giörs för    – : 21:   8 
 Kornladan söder på gården 12 ahl. långh 9 ¼ aln bredh medh ferdig loa och twenne gålff. 
Nårra långsyllan i jordhen suncken och förruttnadt, som bewaras med bräder och näfwer för  
     – : 16: –  
 Och taakweden litet afblåst på wästre gafwelln, som är förbättradt sedan synen höltz. 
 Åkeren är yppen, men icke fulkombligen, i synnerheet i öfre sädet: warandes 1 ¼ mäl-
lingh i fastan lin och lägde, och ähr igenlagdt af mycken wätsko och källsåga, och i des ställe 
kan så mycket uptagas i nedre åkeren à 1 d:r    1:   8: – 
 Uti dhet andra sädet 1 ½ mälling igenlagd medelst grundh jordh och hällar under, uti 
huars stelle så mycket opgiörs neder i lägden    1: 16: – 
 Humblegården är allenast till 50 stöör, wähl häfdat, och måtte widgas till 200 stöör för 
och medh     1: 16: – 
 420 famnar dugligh gerdzlegård med granbandh. 
 280 dito oduglig à 1 öre     8: 24: – 
 Ladutaket i lägden wid siön odugl., är transporterat up i gården ________ 
    27: 26: 16 
 
 Ofwanskrefne feelachtigheet böre löfftesmännen utan längre drögzmåhl ersättia och så 
snart dhet är giordt, hafwa dee at förwänta derifrån blifwa endtledigade. 
 
20. Mårten Jönson i Gehnwalla kärade till Jon Erson i Rasten för ett åhrs åbo på skatte-
hemmannet i Gehnwalla, som han 1688 brukadt och ingen byggnad giordt? Resp. at han 
opkiördt och lagat åkeren, som war illa farin och wahnbrukadt, stängt gerdzlegårdar och tächt 
husen, huarmed actor intet wille wara nögder, och kom med Jon Erson öfwereens at Jon 
skulle honom gifwa i ett för allt 7 d:r 28 öre k.m:t, huarom dee inför rätten handsloges. 
 
21. Fölliande hemmans åboer angåfwos hafwa illa bebygde gårdar, och jorden icke heller 
rätteligen cultiverat, och blefwo [fol. 361v] altså anmante at taga sin skyldigheet i acht eller 
undergå Kongl. Maij:ts nådige resolution om afträdet etz. 
 Sunne sochn.  
 Årrwijken, Oloff Anderson, skatte, förste gången. Peder Bråddeson, skatte förste gången. 
Oloff Anderson, skatte, förste gången. Fahnbyen, Anders Månson, skatte, förste gången. 
Hägle, Peder Nilson, crone, förste gången. Swedie, Anders Olufson, skatte, förste gången. 
Oloff Anderson, är dragon, crone, förste gången. Stackrijs, hustru Gölu, skatte, förste gången. 
Gehnwalla, Erich Peerson, crone, förste gången. Bällstad, Jöns Peerson, skatte, förste gången. 
Nambn, Oloff Månson, skatte, förste gången. 
 Frössö sochn. 
 Steensgård, Elias [lucka], skatte, förste gången. Wagle, Anders Olufson, crone, förste 
gången. Wagle, Erich Pederson, skatte, förste gången. Wagle, Jonas Kuth, skatte, förste 
gången. Wagle, Oloff Jonson, är dragon, skatte, förste gången. Tann, Michell Jönsson, skatte, 
Michelsgårdh, crone, förste gången. Miälle, Carll Olufson, crone, förste gången. 
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Husesyn å Öne 30 maj 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 383r – 384v, RA. 
 
Anno 1693 den 30 maij höltz effter herr generalmaiorens och gouverneurens högwelborne h:r 
Otto Vellingks commission och breef af den 11 maij innewarande åhr husesyn på capiten-
leutenantens welb. Anders Treffenbergz boställe Öhne på Frössöön af 4 tunland crone, som 
genom landbonde är brukadt till åhr 1689 inclusive, och han för sina åhr, dels med byggnadh 
och dels med penningar sin skyldigheet effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordningh 
fullgiordt, närwarande regementzquarteermestaren welb. h. Carl Gustaf Hammarskiöld och 
häradzhöfdingen, tillijka med nembdemännen Nills Jonson i Fillstadh, Anders Peerson i 
Berge, Månss Jonson i Rijhse, Oloff Reggortson i Långåker och Gunnar Månson i Knyta: 
warandes h. capitenleutenantens skyldigheet at swara för 1689, 1690, 1691 och 1692 åhrs 
bruuk, byggnad och hängnad, som befins wara giordt som föllier, nembl. 
 Ett stall öster på gården 9 ¾ ahl. långh 11 ¼ aln bred förutan skiuhlet, till kornladan, som 
under samma taak är, upsatt 1691 af h. capitenleutenanten, och af landbonden Oloff Olufson, 
effter laga doom åtniuttit dertill 8 dahl. silf:rm:t, fins wara medh nytt och ferdigt innanrede 
och skulla. Ny dör med gambla gångiern och skrålåås af gårdzsens, men kasthakan af 
capitenleutenanten dijthsatt tillijka med sinkan, dör på skullan med små gångiern af 
capitenleut:n, godt och nytt näfwertaak och ny taakwedh, bestående stallen af 69 ståckar af 
furu och gålfwet af klufne furutällningar af 18 ståckar. Skullan är klufwen af gamalt timber. 
Till taket pröfwes wara 50 granbarkar och 32 pund näfwer. 102 st. taakwedz trä. Huarwid 
ihugkommes at ingen timberskogh, barck eller näfwer fins å bostelletz ägor, utan måste 
långwägas köpas, och derföre wärderades alla opkiöpte [fol. 383v] materialier och nederlagd 
arbete, och altså kommer huar ståck at kåsta 6 öre s.m:t. En granbarck à 1 öre där han tages, 
och till at heemföra till huset där han skall brukas, kan eij ringare här skee än à 1 ⅓ öre in 
alles. Ett pund näfwer med heemfördzslen à 2 öre. Huart takwedz trä at köpa, barka och 
opläggia à 2/3 öre, 5 dagzarbeten at teckiat à 10 ⅔ öre. Tree dagar till gålfwetz klyfwande och 
tälliande med dess inläggning à 10 ⅔ öre. Till krubbornes wärkie och förferdigande pröfwes 
opgått 1 dahl. s.m:t. Skullans klyfwande, tälliande och oppläggning med 21 ⅓ öre. Dören för 
8 öre. Nya dörehakar à 1 öre. Kasthaken med sinken 1 ⅓ öre. Skulldören för 4 öre med 
jernen. Troet med huggningh och oppläggningh för 21 ⅓ öre. Gambla och förlorade 
stegerhusetz nederrifwande, tomptans reengörande och stallens uptimbrande æstimeres eij 
ringare kunna göras än i 4 dagar af 4 karlar à 10 ⅔ öre. Och dyngstahn behöwes eij fodras, 
emedan stallen står högt å den sijdan ifrån jorden, at giödningen faller ifrån wäggen. 
 En kornlada upsatt 1693 af furutimber 14 ½ aln lång inom knutar 11 ½ aln bred dito. En 
loa ny och gålfwet af gamalt: warandhes in alles förutan loan 97 ståckar, och loan 4 ½ ståck à 
6 öre. 18 st. raffter à 2/3 öre. Troet af gamalt, men taket oteckt, och dertill heemfördt 60 
granbarckar, som under synen oplades, förutan opplägningen kåstar à 1 ⅓ öre, och pröfwes 
behöwas 40 pund näfwer dertill à 2 öre, och 110 st. taakwedh à 2/3 öre. Ny dör för 8 öre. 
Gambla dörejernen stackuta och hakarne små och räknas för halfft dhet andra, och hakan för 4 
öre s.m:t. Twå huarf felas på balcken emellan loan och gålfwet, som æstimeres kunna göras 
ferdigh medh 16 öre s.m:t. Kornladans optimbrande medh loan och gamla gålfwetz inlägg-
ningh pröfwes af 4 karlar kunna utj sex dagar göras à 10 ⅔ öre. Taketz täckiande och sielfwa 
teckiorne med 1: 10: ⅔ öre. [fol. 384r] Och efftersom huset är omistande och störste dehlen är 
giordt och näfwer och taakwed i förrådh, så berächnes dhet såsom ferdigt på capitenleute-
nantens answar. 
 Huad som fellades på huardagzstugun är landbonden dömbd a:o 1688 at ersättia med 8 
d:r s.m:t som capitenleutenanten bekommit, och därtill eij meera giordt än dijtlagdt 22 st. 
skarfbräder på taket à 2/3 öre s.m:t. 
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 Spieldet i kiökzspijselln är af landbonden betallt med 1 d:r s.m:t och ännu intet dijth-
kommit. 
 En dubbel bodh giöres ferdigh effter 1688 åhrs doom med 5 d:r s.m:t, som landbonden 
intet effterkommit, utan 5 dahl. s.m:t lefwereradt, och boden är ännu intet reparerat: hafwan-
des capitenleutenanten timber till een ny som han nästkommande höst will upsättia, efftersom 
dhen gambla intet står at reparera. 
 Till badstugans reparation är lembnadt 10 ⅔ öre, som handfångne äre, och ingen repara-
tion giordt. 
 Till ängiesrödningh hafwer landbonden contribuerat 6 dahl. s.m:t och hafwer h. capiten-
leutenanten effter synemännens ompröfwande låtit afrödia ängiarne nedan omkring åkeren för 
8: 21: 8 s.m:t. 
 För 1689 åhrs byggnad hafwer h. capitenleutenanten niutit af landbonden 6 d:r 21: 8 p:g:r 
s.m:t, som i dess liquidation räckning uptages. 
 H. capitenleutenanten låtit reparera och opgärda 1692 af nytt och gamalt 268 famnar haga 
med granband och stödstörar å beggie sijdor lijkmätigt Kongl. husesyns ordningens 9 §, som 
biuder hållan wid macht. 
 Sedan senaste synen höltz äre husen wid macht håldne. Åkerjorden och humblegården äre 
i fult bruuk. 
 Qwarnhuset nedan gården är af h. capitenleutenantn af nyo undertimbradt och ferdigt 
giordt med hohn och qwarn som togz ad notam, sedhan synen war förrättadt. [fol. 384v]  
 Den 31 dito trädde synemännen tilsammans i Frössöö sochnstugu at öfwerläggia hålldne 
syhn till dombs, men kunde intet finna sigh därutj för än i hehla nembdens sammankombst, 
och dy differerades och företogz den 1 julij, som effter noga conference och utförlig remon-
stration uthleth sig intet kunna hafwa samwette berächna h. capitenleutnantens opsatte stall 
och kornlada, simpliciter för een och tree åhrs byggnader, af skiähl at stallen är större och 
med större kåstnad giord än som af een bonde fodras, och at alla materialierne till stallen och 
kornladan äre köpte långwägader, och dy höllo rättwijst at all hans der å giorde omkåstnadh 
bör effter inkiöpet och wärdiet berächnas och godgöras, som utj fölliande räckning förmähles. 
 
Debet    s.m:t Credit   s.m:t 
Aff landbonden Oluff Olufson  Uti emotstående 27 d:r s.m:t be- 
upburit effter laga dom och   gripes 6 d:r s.m:t för ängies- 
utslag a:o 1692 för dess feel-  rödningh som capitenleut. full- 
achtigheet emedan som han sin  giordt och dy afföres   6:  – : – 
skyldigheet medh byggnaden  Item på stugutaket lagt 22 st. 
icke fullgiordt 27:  – : – skarfbräder  – : 14: 16 
H. capitenleut:n sielf brukat  1691 opsatt af nyo een stall  
bostellet 1690, 1691 och 1692  9 ¼ alnar långh och 11 ¼ alnar 
och bör swara för åhrlig   bred innom knutar med höskulla 
byggnad, som berächnas   och utskått emoth kornladan till 
à 10 d:r s.m:t 30:  – : – halmlijder med godt näfwertaak 
Pro saldo hafwer h. capiten-  och innanrede, som effter 
leutnanten effter denne räkning  werdering kommer at kåsta, 
öfwerbyggning som een annan  emedan som alt skall kiöpas och 
gång godt giöres, och icke  huarken timber-, bark- eller näfwer- 
desto mindre bör han reparera  skogh fins å bostelletz ägor 32: 20:  8 
för uppburne penningar af  1693 upsatt een kornladha 11 ½ aln 
landbonden 19:  – : – långh 11 ½ aln bred innom knutar, 
  ________ som fins wara wärdh och kåstat 36: 29: –  
  76:  – : –  76:  – : – 
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Husesyn å Västbyn 31 maj 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 385r – 386r, RA. 
 
Anno 1693 den 31 maij företogz håldne husesyn på regementzskrifware bostelle i Wästbyen 
och Frössöö sochn af 5 tunland crone som Hemmingh Olufson på friheet optagit, och afgior-
des på fölliande sätt, nembl. 
 Effter 1687 åhrs syn och doom bör Hemming Olufson göra huardagzstugun färdigh, huar-
på felar och återstår ett spield för 24 öre, murstångh för spijselln och bakungnen 24 öre. Be-
wara nårra långsyllan med näfwer och fastgård för 10 ⅔ öre. Facit 1: 26: 16 p:g:r s.m:t. Item 
swijnhuset med näfwer och taakwed optäckia för 1 d:r s.m:t, görandes tilhopa 2: 26: 16 p:g:r, 
som han intet hafwer giordt, huilcka Hemming utan längre opskåff bör medh ofwannembde 
pertzedlar ersättia. 
 Regementzskrifwaren Nills Molin beklagar hemmanetz ringa willkor, och at han åhrligen 
måste cedera något af ränthan till landbonden, elliest kunde han ingen få, efftersom dhet skall 
altför högt wara skattlagd, och ägorne swara ingalunda huarken i åker eller ängh der emoth, 
och håller omöijelligit at någon kan dhet utan skada häfda och bruka, där icke skatten blifwer 
modererat och förmedlat: warandes grannen Hemming Olufson skattlagd för 4 tunlandh, och 
hafwer både i åker och ängh 2/3 i byen och detta är skattlagdt för 5 tunland, och äger allenast 
1/3, huilcket Hemmingh förehöltz om icke billigt wore at ägorne skulle delas effter skatten 
och tunlanden? Resp. at han knapt hafwer ägor effter sin skatt och ungefär 2/3 i byen, men 
intet af nu warande cronehemman, och af sin frambledne fader hördt at enär skattläggningen 
under danske regementet skedde, hafwer een änckia där bodt, och angifwit af oförståndh både 
sädhe och träde, huareffter dhet wordet skattlagdt, och at slått för gammalt skall därifrån wara 
förpantadt till Lijtth. Hemming, som hemmannet på tree åhrs friheet uptagit och tree åhr 
derföre giordt skatt, berättar sig dhet opsagt 1689 i laga tijdh, då regementzskrifwaren Molin 
tingat dijth föraren Peder Mårtenson, som dhet brukat 1689, [fol. 385v] 1690, 1691, 1692 och 
innewarande 1693, och befins hafwa bygdt som föllier, nembl. 
 En gäststufwa opsatt 1691 9 ¼ ahl. långh 10 ¼ aln bred medh ferdigt innanrede, förutan 
jernstålpen, som köpes dijth för 16 öre, efftersom den [som] där är, är tagen af huardagz-
stugan. Ett skåttspield för 24 öre. Enkell murstångh för 6 öre. Ett fönster för 18 öre. [lucka] 
pund näfwer felas till taket öfwer stugun och framcammaren. Item taakwed och dess dijtlägg-
iande. På skorssteen felas cronan och kalckslåning. Framcammaren i samma knytning 3 ¾ 
ahl. lång och 10 ¼ aln bredh, huar å allenast barcktaak är, en half gålftillia fellas ochså. 
 Enär denne stugu och cammar af 6 knutar blifwer på ofwanskrefne sätt reparerat och fer-
dig giordt, berächnas hon åthminstonne för tree åhrs byggnad. Landbonden hafwer dessutan 
inlagt een ny källarbotn af goda tällningar och upteckt lilla stålpherberget. Till dhet senare 
nekar Hemming, och föregifwer sig honom derföre gifwit een half tunna korn, dhet föraren 
kan sigh icke wäl påminna, och sedermeera at dhet för annat arbete måtte wara, huartill nekas. 
Hemming Olufson, effter någon giord påminnelse, uthlåfwade opsättia af egne medell een 
stall om tree hästrum. Felar altså ännu nembl. portlåftetz reparation med 6 d:r, ett redskaps-
huus för 4 d:r, ett hembl.huus för 2 d:r, en badstuga 8 dahl., ett foderhuus 4 d:r, men undrager 
sigh fulgöra dhet återstående medelst bekomne doom 1687, då honom förehöltz at den fun-
derer [grundar] sigh på angifwande, som wore han drifwen och nödgader derifrån, och han 
bekänner sig intet wellat dhet längre bruka, och twå åhr tilförenne låtit föraren Peder Mårten-
son dess halfpart bruka, och dy sedan sagdt dhet regementzskrifwaren i händer, huilcket togz i 
betenckiande, och stadnade dermedh at däri intet kan definieras förr än hela nembden fram-
deles [fol. 386r] komma tilsammans, då Hemmingz hafde friheetzbreef skall oppwijsas tillijka 
med befallningzmans Jonas Flodins zedell till Hemming Olufson, som skall honom intet obli-
gera upbyggia husen, utan åkeren opbruka. 
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 Den 1 julj uti hela nembdens närwaru förehöltz Hemming Olufson i Wästbyen at han 
skulle effter synemännens utsago d. 31 maij sidstleden upwijsa hafde friheetzbreff på rege-
mentzskrifwarens bostelle i Wästbyen, och befallningzmans Jonas Flodins påberopade zedell 
at wara frij för huussbygnadh? Resp. att häradzskrifwaren Lars Sundberg hafwer förlengst 
brefwet och zedellen tagit, och dhet icke igenfodrat, warandes han nu stadder i Giefle, och 
Hemming föregifwer sig intet förstått at dhet skulle företagas förr än å höstetinget, och der-
före brefwen intet infodrat; altfördenskuldh kan nu intet dertill göras, utan måste beroo till 
höstetinget. 
 
 
 
 

Husesyn å Vällviken 1 juli 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 386r – 387v, RA. 
 
Anno 1693 den 1 julij sammanträdde Sunne tinglagz ordinarie nämbd, at considerera håldne 
husesyn den 27 junj sidstleden på capitens bostelle Wällwijken af lijfcompagniet, då rege-
mentzauditeuren welbet:d Petter Hiort på herr öfwerstens högwelborne h. Carl Hårdz wengnar 
giorde den påminnelsen at i acht kunde tagas huruledes bostellet Wällwijken a:o 1688 af 
honom emothtogs, nembl. att alla husen wore merndels förfalldne, och icke effter Kongl. 
Maij:ts reglemente och dess 4 § honom färdige och behåldne i händer lefwererade, och 
huarken friheetzåhr eller byggningzhielp niutit, huaraf skulle föllia at han intet wore plichtigh 
till någon byggnad swara, utan niuta wedergällning för den byggnad han där kan giordt 
[fol. 386v] hafwa, och icke graveras med någon åhrlig byggnad ex proprio göra och anläggia: 
upwijsandes Kongl. Maij:ts allernådigste breef till herr öfwersten af den 1 februarij a:o 1692, 
såsom förklaringh öfwer högstbem:te Kongl. Maij:ts reglemente, huaruti fins samma förord-
ningh som den 4 § tallar, at enär officeraren antingen fått behållen gård till boställe heller så 
stoor friheet till byggningzhielp at den där igenom kan och bör göras behållen, skall han swa-
ra för dess byggnad och häfd. Sedan producerades at Hans Kongl. Maij:ts breef till herr öf-
wersten af den 18 januarij 1690 till nådigst swaar på underdånigst anhållan at herr öfwerste-
leutnanten och h. majoren kunde nådigst blifwa ihugkomne med byggningzhielp till sina bo-
stellen, som nederrötte skulle wara wid anträdet, lydande at dee sielfwa måste tillsee huru dee 
måge kunna sig behielpa med den byggnad för tijden där sammastädes finnas, den dee effter 
handen hafwa at sökia till at förbättra, huaraf argumenteres, at ingen åhrligh byggnad bör 
göras, utan dee förrige och gamble förbättra och wid macht hålla: itererandes at wid tillträdet 
a:o 1688 wore merndels alla husen förfallne, och inge flera än kornladan, fähuset och stålp-
herberget duglige och derföre hafwer h. öfwersten måst så stugubyggningen som portbygg-
ningen af nyo upsättia: lembnandhes uti Hans Kongl. Maij:ts nådigste behagh på huad sätt 
och huru sådan giord kåstnad kan niuthas: påminnandes jempte, hurusom Wällwijken, enär 
dhet war wähl häfdat och fult bruuk, warit wärdt 3 à 400 r.d:r, och medelst derpå komne 
wanbruk är deth försåldt för 100 r.d:r, som utj 1690 åhrs syn är nembdt, huilcket allt nembden 
togh i betenckiande, och stadnade eenhällelign i dee tanckar at ehuruwäll herr öfwerstens 
andragne motiver och skähl synas och kunna wara nog betänckelige och krafftige, men såsom 
praxis hafwer warit [fol. 387r] och [är] præiudicata, finnas at officeraren som bostelle antagit 
altijdh måst swara till åhrlig byggnad, och herr landzhöfdingen Åke Ulfsparre för sina tree åhr 
och h. öfwersten Carl Hård för sina twå åhr effter 1690 åhrs extraordinarie synedom, måst för 
huart åhrs byggnad 50 dahl. k:rm:t betala och äfwen så är dömbdt a:o 1692 at herr öfwersten 
oblige-rades effter samma wärde för 1690 och 1691 swara; huarföre competerer intet rätten 
någon ändringh däruti at göra, utan förblifwer i sin förra meningh, och debiterer h. öfwersten 
at swa-ra till åhrlig byggnad à 50 dahl. kopp.m:t så längie och till dess Hans Kongl. Maij:ts 
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speciale ordres och resolution däröfwer blifwer opwijst, dijthänn deth allerunderdånigst 
lembnas. 
 Herr öfwerstens ingifne specification på opkiöpte materialier och utgifne betallning till 
arbetzkarlarne lyder på 155: 20 öre s.m:t och är discurerat, antingen materialerne och giordt 
arbete wärdera, heller förblifwa med opsattzen som herr öffwersten med egen hand besannat, 
och betygar den richtig wara, och beslötz at wärderingen i deth närmaste till prob skulle skiee, 
som och skiedt är, och befunnen eij stort differera emoth opsattzen, dåch stadnat i dee tanckar 
at arbetzkarlarne skulle förhöras derutinnan, som förledne aftons fått budh, men intet än (som 
är öfwer medafftons tijdh) sig infunnit; huarföre undandraga nembden sig kunna längre oppe-
hållas uti högsta andtijman, huarigenom dee hindras uti sine hemmans bruuk, som skall 
sträfwa emoth Kongl. Maij:ts nådigste förordningar: säijandes med een mund at dee intet kun-
na längre wara ifrå sine hemmans bruuk, ehuad straff dem kan blifwa pålagdt, emedan som 
dee lijkawäll gå i grund och blifwa utharmade, och willia intet derutinnan sig rätta: förmenan-
des sig icke allena wara plichtige den ena gången effter dhen andra, som i framflutne åhren är 
skiedt, bijwista [fol. 387v] husesynen på Kongzgården emedan som hela landet den hafwer up-
bygdt, slutandes dermedh att herr öfwersten debiteres för opburne reparationsmedell af h. 
landzhöfdingen Åke Ulfsparre, och huad han sief för sine åhr häfftar före, och der emoth 
crediteres för dhet han effter wärderinghen kan hafwa bygdt till datum, och deth öfrige 
lembna till ett fulkombligit sluth enär byggnaden innan kårt effter låfwan blifwer fullgiordh. 
 
 Liquidationsräkning med h. öfwersten högwelb. h. Carl Hårdh. 
 
Debet kopp.m:t Credit kopp.m:t 
Aff herr landzhöfdingens Åke  Effter een särdeles extract på  
Ulfsparres för tree åhrs effter-  opgångne materialier och 
satt åhrlig byggnad 150: – : – utgifne penningar till arbetz- 
Herr öfwersten swarar i lijka  karlarne effter wärderingh 
måtto för sina, nembl. 1688,  fins wara utgifwit 139 d:r 19 öre 
1689, 1690, 1691 och 1692  s.m:t, som är i kopp.m:t 418: 25: – 
à 50 dahl. 250: – : – Saldo till dess arbetzkarlarne 
Förkomne pertzedlar af 1688  portbyggningen och stugun 
åhrs inventario äre werderade  hafwa förferdigadt med taak och 
för 15: 23: 16 s.m:t   47:  7: – näfwer och taakwedh blijr 
   berächnadt, och derföre niutit 
  ________ sin betallning   28: 14: –  
  447:   7: –  447:   7: – 
 
 
 
 

Kongsgården 1 juli 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 388r – 388r, RA. 
 
Anno 1693 d. 1 julij öfwerlades huruwijda herr öfwersten Carl Hård skulle kunna påbyrdas 
göra någon åhrlig byggnad på Kongzgården i anledning af där håldne husesyn den 28 junij 
sidstleden, och är nembdens och synemännens eenhällelige votum at dee intet kunna finna 
herr öfwersten wara därtill plichtigh, lijkmätigt den 7:de och 8:de § i Kongl. Maij:ts 1681 åhrs 
husesynsordningh, efftersom han emottagne ferdige huus hafwer reparerat och wid macht 
hållit, och inga flera där behofs giör: kommandes lijkawell omkåstnaden i längden, enär husen 
föråldras och icke längie kunna conserveras, på den som den tijden gården besitter, och skulle 
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falla honom swårt opbyggia dhet som uti hans antecessores tijdh förnött wore. Men såsom 
ingen special förordningh därom är kunnigh, kunna synemännen därtill intet göra, utan strictè 
förblifwa medh Kongl. Maij:ts husesynsordningz lydellse och biudande. Icke heller kan half-
giordt arbete uti stora nya byggningen widare tagas i någon consideration än dhet som anno-
terat är huad med dess förferdigande lyder, helst och emedan som högl. Kongl. estatzcon-
toiretz assignation på byggningzmedlen af den 29 aug. 1687 till regementzskrifwaren Nills 
Molin biuder allenast regementzskrifwaren af herr öfwersten infodra een underskrifwen räch-
ningh huru dee anwände äre. 
 
 
 
 

Husesyn å Åkeräng och Västerhus 9 augusti 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 410v – 412v, RA. 
 
Anno 1693 den 9 augustj öfwersågz håldne husesyhn på regementzquarteermestare bostellet 
Åkeräng i Sunne sochn, och i nembdens närwaru afgiordes i Sunne sochnstugu på sätt och 
wijss som föllier, nembl. 
 Uti den gambla och odugellige huardagzstuguns ställe är een ny upsatt af godt furutimber 
10 ¾ ahl. långh och 11 al. bredh innom knutar, med ny kiökspijsell och baakungn och i sam-
ma röökgångh cammarspijselln, som intet ähr fulkombligen ferdig giord, men alla materialier 
förskaffade och i förrådh. Och aldenstundh hon icke kan tagas i fulkombligh consideration 
förr än hon blifwer ferdig giordh och h. regementzquarteermestaren för förra åhren intet är 
skyldigh, så hålles säkrast wara därmedh innehålla denne gången. 
 Låfftsbyggningen är 1692 funnen odugeligh, och æstimerader at kunna opbyggias för 18 
d:r s.m:t, som intet giordt är, emedhan som inga byggningzmedell äre niuttne, och h. rege-
mentzquarteermestaren swarat till åhrsbyggnader, derföre han han intet jurè dertill obligeras. 
 Stålpherberget wäster om gården är af ofwanbem:te ordsaak icke reparerat medh därtill 
utsedde 6 d:r s.m:t. 
 Lilla badstugan är widh macht hållen, och effter 1692 åhrs giorde project till een större, är 
een påbegynt af 5 huarff hög, 10 ¼ ahl. långh och 9 ½ aln bred innom knutar, förutan swalan 
och uthskåttet, som är 2 ¼ al. långt (röstet blifwer af gamla stuguröstet), huartill materialier 
finnes, men såsom dertill intet meera är giordt, därtill medh hafwer h. regementzquarteer-
mestaren effter 1692 åhrs liquidation swarat för 1692 åhrs byggnad, så sättes hans giorde 
kåstnad derpå denne gången â part och reserverat till näste husesyn, innom huilcken tijdh hon 
ofehlbart blifwer ferdigh, och kan tagas i fullkombligh consideration. [fol. 411r]  
 Stallen är intet in alles effter 1692 åhrs gåttfinnandhe reparerat, i mangell af reparations-
medell. 
 Kornladun sammalledhes. 
 Såsom feelachtigheeten på gerdzlegårdarne är h. regementzquarteermestaren a:o 1692 
godhgiordh medh 7: 7: 12 s:rm:t så åligger honom 140 famnar göra laggill medh 2: 29: 8 p:g:r 
s.m:t och 40 famnar à 1 öre. Facit 4: 5: 8. 
 
 Liquidationsrächning med regementzquarteermest:n welb. Carl Gustaff Hammarssciöld 
angående dess bostelle i Åkeräng och Sunne sochn. 
 Effter 1692 synedom och liquidation requirerades till regementzquarteermestar bostelletz 
fulla byggnad som ett bondehemman, 79 d:r 30 öre silf.m:t och regementzquarteermestaren 
bygdt och swarat för sine åhr och inga byggningzmedell niuttit; altså äre dee huus som der-
medh skulle byggias och repareras obygde och oreparerade, förutan en stugu som in alles icke 
färdig är, och i dhet anseende icke tagen i consideration: warandes altså h. regementzquarteer-
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mestarens skyldigheet allenast at reparera lutande gärdzlegårdar medh 4 d:r 5 öre 8 p:g:r 
s.m:t, och framdeles hafwa at wänta nöijachtigheet för giordh kåstnadh medh nya stugun och 
påbegynte nya badstugu. 
 
2. Dato företogz håldne husesyn på regementzfeltskärns bostelle i Wästerhuus och Frössöö 
sochn af 6 tunland gammalt crone och considererades aff nembden som föllier, nembl.  
 På hwardagzstuguns fulkombligheet fehlar såsom först, twå stycken fönsterrutor à 1 öre 
s.m:t. 4 st. gålftillior widh kärillhillan ruttnade wid ändan åth hillan, och dhet öfrige af 
gålfwet är grest och bör ihoopfogas, som botas och [fol. 411v] inläggias för och medh 1 d:r. 
Södre lång-syllan och twärsyllans södre knuth skadde, och pröfwes kunna conserveras medh 
näfwer, som bör ofwantill medh lista och spijkar fastslåes för 8 öre. Skorsteen bör för 
nattstugutaket skuldh wäll en aln högre muras för 21 ⅓ öre. Ett spield i cammaren kan kåsta 
24 öre. Twå st. fönster-rutor sunder à 1 öre. Nyckelringen sönder för 1 ⅓ öre. 
Facit     2: 26: 16 
 Östre och sätestugan behöfwer fölliande reparation. Bordzfötter göres för 16 öre och 
dråpp wid spijselln botas med 2 öre. I framcammaren een fönsterrutha sunder à 1 öre. Södre 
långsyllan bewaras med näfwer för 4 öre. Taakweden öfwer hela byggningen är till hälften 
odugelligh och bör dess halfwa å nyo dijtläggias, som kan skiee medh 1 d:r. Skårsstehn 
kalckslåes för 21 ⅓ öre. Nattstuguspijsell uthan murstångh och spieldh, som köpes för 24 öre. 
Gålf och fylning på nedre gålfwet och tråssbotn, kan kåsta 2 d:r s.m:t. Facit   5:   4: – 
 Gamble östre stugun warit af mest. Jochum reparerat och pröfwes wara föga dugligh, och 
efftersom stugur och camrar dessutan effter förordningen äre, tages hon icke i widare conside-
ration än at innanredet och iernredskapen medh fönstren reserveres Kongl. Maij:tt och cronan. 
 Låfftsbyggningen är ferdig och widh macht hållen. 
 Stålpherberget är af m:r Jochum flyttiat, och medh ny underbyggning förbättradt, och till 
taket något nytt näfwer kiöpt, men som deth 1687 erkändes för laghgillt, och han dhet effter 
behagh transporterat, så kan der å giorde kåstnadh intet beståtz. 
 Redskapshuset är gamble stallen, och ehuruwäl twå ståckar på nårre wäggen äre skadde, 
så kan dhet lijkawäl wara högt nogh, och fins dugligh enär wäggen brädslåes för 10 ⅔ öre och 
taket repareras med 10 ⅔ öre    – : 21:  8 
 Hemblige huset ähr ferdigt. [fol. 412r]  
 Nederste hwarfwen å badstugun måtte med näfwer wäl conserveras för 8 öre och 1/3 af 
taket med näfwer beläggias för 16 öre    – : 24: – 
 Stallen wäster på gården brukas till foderbodh, efftersom den är inficierat af hästsiukan. 
Syllorne bewaras med näfwer för 5 ⅓ öre. En dörehaka köpes för 1 öre. Taket förbättres medh 
nytt näfwer för 10 ⅔ öre    – : 17: – 
 En stall wäster i fägården är af m:r Jochum å nyo upsatt, 7 ¼ aln långh 8 ½ aln bredh, 
men bäggie rösten af gamalt. På höskullan fehlas 1 ½ ahln, som dijthlägges. Nytt näfwertaak 
och taakwed skaffas, som hålles för een åhrsbyggnad, men för gamla röstet afgår 1 dal. s.m:t. 
 Fähuset requirerer nembl. nårra långsyllan belägges med näfwer för 5 ⅓ öre. Dyngstahn 
fodras med 16 öre. Taket opteckies medh nytt näfwer och taakwedh för och med 2 d:r 21 ⅓ 
öre. Facit     3: 10: 16 
 Ett swijnhuus opsätties för     1: 10: 16 
 Källareswalan måtte med näfwer beläggias, efftersom den så förr warit. 
 Källarebodan af m:r Jockum reparerat, men gammal och föga dugligh. 
 En ny kornlada af m:r Jochum opsatt, 11 ahl. långh 9 ¾ ahl. bredh, icke af fullmoget 
timber, med een grest loa och ett gålff och godt näfwertaak, men dråpskijdan å nårre sijdan är 
altför smahl, at rengnet faller in på dören etz. och bör göras bredare, heller medh brädtaak 
öfwer dören, som kan skee medh 16 öre. Taakwedhen till 1/3 för 16 öre. Nårre långsyllan 
conserveras med näfwer och een ståck för 5 ⅓ öre. Facit   1:   5:  8 
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 Den förre och ordinarie kornladan är 12 ¼ ahl. långh 11 ahl. bredh, är in alles färdigh, 
men mullan ifrån nårra långhwäggen måtte dädantagas, och ett skiuhl heller litet brädtaak 
ofwanför dören behöfwes, at conservera loan för  – : 21:  8 
 Humblegården bör rensas och rijsas medh och för 10 ⅔ öre. 
 430 famnar haga med gamal gärdzsell och gammal stöör ståendes [fol. 412v] lutat, som 
räknas för halfgill, och 50 famnar äre desutan halfgille rächnade, som göres gille à 1/2 öre 
      7: 16: – 
 En åhrsbyggnad pröfwades i anledningh af den 5 § i Kongl:e Maij:ts husesynsordningh 
kunna i Wästerhuus göras medh 8 d:r s.m:t, efftersom timber och barkskog där fins. 
 
Liquidationsräckning med regementzfäldtskärn m:r Joachim Kröger angående dhess bostelle i 
Wästerhuus på Frösön. 
 
Debet  Credit 
1687 antagit bostellet och   Af bekomne reparationsmedell är huar- 
dy kommer effter praxin   dagzstugun och cammaren reparerat  
at swara till åhrlig bygg-  medh     9: 16: – 
nadh för 6 åhr, förutan   Låfftet sammalledes     2:  – : – 
innewarande, som beräch-  Redskapshuset dito     1:  – : – 
nas à 8 d:r och belöper   48: – : – Hemblighuset dito    – : 10: 16 
Fehlar på widmachthål-  Badstugutaket dito     1: 10: 16 
landet, som bör ersättias   Stallen, fähuset, kornladan etz.     5:   2: 16 
medh   24:  8: – Hafwer i den odugl:e gäststuguns ställe 
Aff förra åboen effter   opsatt een liten byggning af een stugu 
laga doom a:o 1687 till   och framcammar och öfwer förstugan 
byggnad och reparation   een nattstugucamar som räknas för  
niuttit   41:  8: – tree åhrs bygnadh, ehuruwäll den  
   kan meera kåstadt, både medh  
   måhlning och afdelte rum som   
   han effter egit behag låtit göra   24: – : – 
   Stallen i fägården är nyss opsatt  
   med g:la rösten, som berächnas,  
   enär han är in alles giordt ferdigh, 
   effter specification för een åhrs- 
   byggnad på en dal. s.m:t när 
   för gamla röstet skuldh     7: – : – 
   En ny kornlada, emedhan som  
   den förra skall wara i minsta laget, 
   som icke är så godh och stoor 
   som Kongl. husesyns ordningen  
   biuder, och altså berächnas för 
   2 åhrs bygning   16: – : – 
   Pro saldo blifwer m:r Jochum  
   effter denne rächningh skyldig  
   och måtte först ersättia det som 
  _________ repareras bör   47:   8: – 
  113: 16: –  113: 16: – 
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Extraordinarie ting 5 oktober 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 460v – 461v, RA. 
 
Anno 1693 den 5 october höltz extraordinarie tingh på Frössön, närwarande befallningzman 
welbet:d Lorentz Bachman och nembden. 
 Peder Biörson i Hara  Peder Simonson i Berge 
 Peer Olufson i Åkerängh  Swän Pederson i Härkie 
 Anders Person i Berge  Nills Jonson i Fillstadh 
 Måns Jonson i Rise  Oloff Reggortson i Långåker 
 Oloff Erson i Årrwijken  Peer Anderson i Fanbyen 
 Gunnar Månson i Knyta  Jon Tageson i Månsåsen 
 
Dato angaf dragon under herr öfwersteleutenantens welborne herr Bengt Ribbingz compagnie 
Mattz Mattzson Nyman, at hans laggiffta hustru Karin Mårtensdåtter ifrå Medelpadh, Tuhna 
sochn och Dällie by hafwer hafft lägersmåhl med dragon Hans Månson Skiänck, under lijf-
compagniet, födder i Wästergiötland, Markz häradh, Fäglora sochn och Lindzbergh, och hon 
däraf hafwande blefwen, huilcka tillstå giärningen, och Karin wänter sigh till nästkommande 
juhl, och medh sin man läfwat i ächtenskap på ellofte åhret, och aflat tilhopa 4 st. barn. Hans 
Skiänk berättar sigh för fiorton åhr sedan komma i ächtenskap medh Karin Pedersdåtter ifrå 
Ångermanlandh, Öfwerlänäs sochn, Kläppe by och Botha giäld, och tillsammans aflat trenne 
st. barn, och henne råkat för fem åhr sedan hemma hoos sin fader i Kläppe, som sedan een 
och annan gångh skall rest till Ståckholm, och för 1 ½ åhr sedan i Ståckholm skall genom 
döden wara afgången, dhet han skall hördt för ett åhr sedan af een dragon ifrån Ragund sochn, 
huars nambn han intet weet, och offta skrifwit till hennes fader och begärt wetta huru därmed 
mån wara, och intet swar bekommit, men intet [fol. 461r] skrifwit till Ståckholm derom: 
wettandes at hon för tree åhr sedan tient i Ståckholm hoos Kongl. Maij:ts rådh hans höggreflig 
excell:s högwelborne grefwe Bengdt Oxenstierna, och där hafft deras son. Mattz Nyman 
berättar honom wäll wetta sin hustru läfwa, men will dhet icke bekänna, dhet han förledne 
wårasse sielf bekändt för honom utj Åkeräng by, och sedan at han intet wiste wist, huartill 
Hans Skiänck aldelles nekar, och berättar sigh för fyra åhr sedan få breef från henne, som war 
skrifwit i Ståckholm, och sedan intet. Honom förehöltz at altidh gifs lägenheet at få budh 
härifrån till Ståckholm, efftersom herrar officerarne och gemene huart åhr hela winteren resa 
dijth? Swaar, at han intet warit så betencht och kan wetta huarest hon är dödh blefwen, och 
altidh wäntat swar på sina breef af hennes fader: beklagandes henne intet wellat låta 
öfwertalla sigh at komma hijt till orthen och läfwa i sitt ächtenskap, och han derföre sigh 
sålledes försedt: föregifwandes sigh eij annat wetta än hon är döder blefwen i Ståckholm. Peer 
Olufson i Åkerängh och Swän Peerson i Härkie berätta, lapphustrun Barbru sagt sigh 1692 
om sommaren warit i Ståckholm, och weth deth Hans Skiänckz hustru war där dödh blefwen, 
och dhet refererat förr än kunnigt war at han bedrifwit hoor. 
 Mattes Nyman begärer på all händelse för sina barn skuldh at hans hustru må förskonas 
med lijfwet, och han henne will igentaga. 
 Saken öfwerlades till fölliande doom. 
 Såsom Hans Skiänck enständigt föregifwer sigh eij annat wetta än hans laghgiffte hustru, 
Karin Pedersdåtter, är i Ståckholm genom döden för 1 ½ åhr sedhan afgången, och lapp-
hustrun Barbru dhet och berättat, och uti sådan högmåhlssak [fol. 461v] behöfwes wissa och 
oemothsäijellige skiähl och bewijs; altså kan dherutinnan intet definivè dömmas, uthan måste 
beroo till dess säker underrättelse kan ernås ifrån Ståckholm heller Ångermanlandh, om hon 
är, som föregifwes, dödh blefwen, men icke längre än till nästkommande ordin:e höstetingh in 
novembri. 
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Ting 7 – 11 november 1693 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 518r – 533r, RA. 
 
Anno 1693 den 7, 8, 9, 10 och 11 novembris höltz laga tingh medh allmogen af Sunne ting-
lagh, närwarande befallningzman wälbet:d Lorentz Backman, och desse såto i nämbden. 
 Peer Biörsson i Hahra  Peer Olufson i Åkerängh 
 Anders Peerson i Berge  Nills Jonson i Fillsta 
 Swän Peerson i Härkie   Måns Jonson i Rijhse 
 Peer Anderson i Fahnbyen  Oloff Erson i Årrwijken 
 Gunnar Månson i Knyta  Jöran Månson i Måläng 
 Jon Tageson i Månsåsen   Oloff Reggortson i Långåker 
 
1. Dato uplästes förr specificerade placat och resolution. 
 
2. Effterskrefne angifne illa häfdade och bebygde hemmans åboer anmantes andre gången. 
 Sunne s:n. 
 Fanbyen, Nills Nillsons och Oloff Ersons 6 tunl. skatte. 
 Swedie, Oloff Anderson 2 tunland crone. 
 Hägle, Peder Nillson 2 ½ tunlandh. 
 Frössö s:n. 
 Dahlen, hustro Gunnilla 5 tunland skatte. 
 Nambn, Jon Elieson 5 tunlandh crone. 
 
3. Herr öfwersten welb. Carl Hårdh genom chergeanten Johan Bergklyfft kärade till Oloff 
Olufson i Miälle för dhet hans swijn förderfwadt och uprotadt ett stoort stycke ängieswall 
widh My, och begärer där å laga correction? Swaar, at hans fyra st. fiolgambla swijn kommo 
om een torssdagh utur trädet, af dhet dragonerne gått derigenom, till capitenleutenantens 
boställe Önne, och låtit grindan effter sig stå yppen, och fuller giordt någon skada, och om 
fredagen af Wagleböndren inkörde och stängde. Nembdemännen som dhet besedt betyga 
ingen stoor skada wara därmedh giordt, [fol. 518v] efftersom widdan icke kunde wara öfwer en 
mällingh, som war så wäl igentrampat at dhet war allt slätt, dhet Oloff berättar sig göra widh 
dhet han tagit swijnen ifrå Wagle, och at dee intet borde ringas, emedan som dee skulle gå i 
trädet och icke på löten. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll Oloff Olufson i Miälle föregifwer sina fyra st. swijn emoth sin willia een dagh 
kommit utur trädet aff dhet folck lembnat grindan öppen effter sigh, och giordt någon skada 
medh rothande på herr öfwerstens ängh, och intet behöfdt dem ringa, efftersom dee skulle gå i 
trädet. Men såsom Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordningh i dess 26 § biuder at alla swijn 
böra wara ringade, ifrå dhet kiälan går utur jorden intill dess kiälan igenkommer, och den som 
så icke ringar sina swijn, och skada giörs af oringade swijn, så kännes öfwerheeten wid huart 
4:de swijn, och till underdånigst föllie däraf dömmes Oloff Olufson hafwa des medelst 
förwärkadt ett fiohlgamalt swijn. 
 
4. Befallningzman Lorentz Bachman hafwer låtit sammankalla Swedieboerne Johan Brod-
deson, Oloff Olufson och Oloff Anderson i Sunne sochn och Räxsiö åboen Faste Pederson 
angående några gambla lägder, belägne hardt inwidh Räxiögården, huarom dee endeles twista 
om, at undersökia om dee äre skatte eller crone. Då upwijste Faste i Räxsiön een dom gifwen 
anno 1633 den 3 october på Frössö hösteting, af innehåldh at Oloff i Räxsiö hafwer stembdt 
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Brådde i Swedie för 14 mällingar ängiesslått han brukar i Räxsiön, af huilcket Oloff säger sig 
göra skatt af, [fol. 519r] och Kongl. Maij:tt äger halfparten där uthi, som är siu mällingar, och 
den andra hälften tillkommer Märit änkia, som Oloff kiöpt, och förskrefne part icke fins i 
Bråddes böxellbref eller kiöpebreff, begiärandes Oloff altså wara närmare at böxla dhet som 
ligger i Räxsiö ängh. Då afsades för rätta at aldenstundh Brådde i Swedie icke kunde bewijsa 
uthtryckelligen dhet han hafde böxlat eller kiöpt förskrefne ängh uti Räxsiö, eij heller fins 
dhet i Kongl:e Maij:ts protocoll at wara skrifwin under Swedie gårdh för landzskylld till 
cronan, då wiste dee iche at dömma Kongl. Maij:t ifrå sin härligheet och böxell däruti. 
 Johan Bråddeson upwijste ett pergamentzbref a:o 1480: lydandes at Ingrid, Kerstin och 
Tårsta Månsdöttrar hafwa försåldt till sina bröder Oloff och Jon Månssönner så mycket dee 
åtte i Swedie och Räxsiön uti åker och ängh, innom och utom gårdz, huarmedh han will 
bewijsa sin rätt i Räxsiön, och at twenne grannar i byen hafwa sin andehl än behåldne. Johan 
Bråddeson berättade, klåckaren i Sunne, Lars Olufson warit förledne wårasse hoos Faste 
Pederson i Räxsiön, at igenomläsa hans gamble gårdzbreff, och funnit ett som lydt om 
Swedieparten i Räxsiön, dhet Faste strax till sig tagit, och bedit honom intet läggia därom, 
huarom Lars Olufson förhördes, och bekänner sig därom wara ombedin, och enär han een 
stundh några breef igenomläsit, ett på et halfft ark skrifwit, mera än 100:de åhr gammalt, 
funnit, huar uti förmältes om Swedieparterne i Räxsiön, och enär Faste dhet hörde, tog han 
strax breefwet till sigh, och badh intet därom läggia, dhet han lijkwäl af någon discurs kom at 
säija för Swedieboena. Faste Peerson berättar så sant wara, och at dhet är dhet samma som 
insinuerat är, och angår Swedieparten de an:o 1633, och at han näst förr deth funnit undher 
[fol. 519v] sparren, och lagt öfwerst i brefkistan, men klåckaren föregifwer dhet icke wara sam-
ma som han sedt, ty detta är på ett helt arck skrifwit, men dhet andra war på ett halfft och nött 
på alla kanter, och at dhe icke lågh öfwerst, utan något neder i kistan, och een stundh sökt och 
läsit breef, förr än han deth fick: kunnandes dhet medh trygg edh hålla, och Faste säger sigh 
och kunna medh edh hålla at dhet upwijste är dhet samma, men Lars föregifwer sig dhet 
huarken sedt eller läsit. 
 Peder Biörson i Hara berättar Oloff Olufson i Räxsiön sagt åtta dagar för sin dödh, at om 
Johan Bråddeson wille gifwa honom något när sina penningar igen, så skulle han få igen 
ängiet, men effter hans dödh lärer dhet eij skee. Peer Olufson i Åkerängh, at Oloff Olufson 
tree daghar för sin dödh sagt dhet Johan Bråddeson skulle få igen godzet för 6 eller 7 r.d:r och 
sielfwa hufwudbrefwet, som drängen Nills Olufson åhördt, och Johan gått heem at skaffa 
penningar och någon som kunde see brefwen. I medler tijdh dödde Oloff Olufson, och 
änckian hustru Kerstin Andersdåtter läfwer. 
 Resolutio. Saken kan intet widare handteras förr än hustru Kerstin och Nills Olufson å 
nästa tingh blifwa förhörde. 
 
5. Månss Påhlson i Slandrom anklagades hafwa förledne sommar, sidst in junio, brändt 
swedielandh, huaraf elden är blefwen löös, och giordt skada på dhes skogh, och omsider 
medio julij tagit öfwerhanden och sig mycket widgat, och då först sökt släckningzhielp af 
lensman Alexander Pållach, som stadder war wid Swartsiön, at dämpa een där gående skogz-
eldh, och därföre med allmogen sigh dijth förfogat och elden uthsläkt. Resp. at han i slåttan-
dan på Långmyran antändt några rogkasor [fol. 520r] och ellden kommit uti een g:l swedia, och 
fördoldt sigh i jorden: warandes ingen af grannarne då tillstädes eller kallade, utan hans egit 
gårdz- och arbetzfolck, och ellden ingen skada giorde, utan gambla wåhlbråttor abrände: war-
andes watn på alla sijdor, och derföre blef ellden å sidstonne omgrafwen och utsläkt den 18 
julij, som lensman och flera betygade. Månss berättar sigh itända rogkasor weckan för stor-
böndagzweckan in julio, som låg fördåld litet meera än åtta dagar, och enär han dhet blef 
warse, med sitt folck uthsläkt, som medelst stormwäder sig åther yppat, och då sändt budh till 
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länsman om hielp, och intet kunnat där något så, medelst myrlandh som snart affryser. Ingen 
slått des medelst upbrann. 
 Såsom Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat a:o 1690 nådh- och strängelligen förbiuder allom 
uptända eldh i skogen enär stoor heta och tårka infaller, och Måns Påhlson i Slandrum hafwer 
dhet oachtadt understått sigh in julio, då största hethan war, itända på Långmyran några 
ihoopburne kasor och små rödningar, och icke heller observerat dee andre föreskrefne reglor. 
Och såwida ingen skada däraf är händt, så dömmes han, till underdånigst föllie af högstbe-
melte placat effter 1664 åhrs skogzordningz 22 §, at böta med 12 mark. Och aldenstundh han 
sedan elden sedan meera däraf yppades intet effter förordningen strax kallat släckningzhielp, 
saker till sina 20 dahl. silf:rm:t. 
 
6. Ryttarswäntienaren Mickell Erson i Nambn tiltaltes för skogzelldz uthsläppande in julio 
sidstleden, som lensman blef kungiordt under eldhwachten widh Swartsiön, och kommande 
därifrån rest till Nambn och befann ellden wara i Nambns ängie på een holma [fol. 520v] antänt, 
och allareda af honom utslächt, och därmedh upbrändt för hans swåger Swän Erson i Nambn 
5 ½ lass staar, huarom dee förlichte äre? Resp. at han giorde up elldh på en holma om mån-
dagen för tredie storböndagen, till at fördrifwa myggan ifrå sitt där hafwande späda barn, och 
ellden utslächte, som eij syntes den weckan, då litet rengn föll om tijssdagen, och om mån-
dagen däreffter warit dijth och sedt elden ryka och den uthsläckt, warandes med Swän om 
förbrände staar förlickt, som icke warit så mycket som angifwit är, dhet lensman betygar sig 
af Swän hördt. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh ryttarswäntienaren Mickell Erson hafwer in julio förledne sommar upgiordt 
eldh på Nambns skogen, och då war stoor heta och tårka, som sträfwer emoth Kongl. Maij:ts 
skogzeldzplacat anno 1690, och allom är förbudit; så kan rätten icke mindre göra än, till un-
derdånigst föllie däraff och högstbemelte förordning, dömma honom dermedh hafwa förwärk-
at sina trettijo dahl. s.m:t eller plichta med kråppen. 
 
7. Nills Halfwarson och Faste Tohrson i Stackrijs tiltaltes för skogzeldh i deras skogh och 
Åmyrängie förledne wårase och upbränt en gammal hölada för Swän i Härkie? Resp. at dee 
däraff intet mera wetta än at dragon Lars Rå pass fiorton dagar effter wåårandan, något för 
pingest, berättat at elden där warit och wara utsläckt och intet sagt af hwem, och enär dee dijt 
kommit rök allenast uti een stubba, den dee utsläkt, och intet kunnat synas till läijen, effter-
som orten är belägen baak om en stoor högd i baaklijen: wettandes intet af hwem den månde 
wara antänd. Lars Rå hafwer gårdagen [fol. 521r] warit på wägen hijt till tinget, och blifwit 
siuk, och som berättes skall han tilförenne sagt sig willia itända gamle röningen som hörer 
hans quarteer och bonde Faste till. Faste berättar Lars Rå fråga sigh om han icke wille itända 
den lilla rödningen, och han swaradt neij och sagt sig icke kunna den tijden det göra, och han 
sagt den merndeles wara förruttnadt, och skulle see till om något däraf wore dugelligit, och 
gått där förbij twenne gånger till och ifrån quarn, och senare gången sagt rödningen wara 
afbrunnen och eij wetta af hwem den war antänd: warandes såsom odugelligit stycke och dy 
intet brunnit till gangns, och ingen besådt. 
 Emedan som Nills Halfwarson och Faste Jonson i Stackrijs ursächta sig eij wetta af 
uphafde elld wid Åmyrängie, widare än dragon Lars Rå för dem sagt at gamle rödningen war 
itänd och afbrunnen, och dee dijth gått och befunnit så i sanning wara, och det som rökt i een 
stubba utsläckt, och intet mera sigh yppat, och Lars Rå warit på wägen hijt till tinget till 
answar och blifwit siuk, så kan dertill denne gången intet mera göras, utan måste differeras till 
näste laga tingh, då Nillss, Faste och Lars skolla komma till mundz och lagligen afhöras. 
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8. Reggort i Långåker och Oloff i Walla itererade sin prætension på hustru Karin 
Steensdåtter för dhen kåstnad dee medelst caution för cronehemmannet Mychelsgården måst 
giöra, och hon begifwit sig där ifrån och för twå åhrs åthniutne friheet litet giordt? Resp. at 
hon kom heem till sin fader Steen Olufson med fem st. nöth och några små crettur och annat, 
effter sin sahl:e mans dödh i Brunflodh, huilcket merndels i feijgdetijden [fol. 521v] förtärdes 
och opgick, så at hon allenast een koo och en qwijga bekom därifrån med sigh, enär hon andre 
gången blef gifft med Anders Anderson och begaf sigh 1681 om wåren till Kongznäs i Nääs 
sochn, och då läfde Stehn Olofson, och hade dee någon prætension hafft, skulle dee den 
giordt; huartill swarades som tillförenne, at dee gingo i caution i anseende till henne och icke 
till Stehn, som uthgamall war? Resp. at dhet lilla han ägde war där i gården qwaar, och dee 
kunnat sökt bijståndh, och hon tiente sin fadher som een annan pijga, och dee emothtogo 
hem-mannet och intet lade derom. Actores, at Stehn dödde om wåren 1681, och systran Brita 
stodh honom före och behölt dhet ringa som där war, utan åtahl, och 1682 om wåhren dödde 
Brita, och deltes uti 4 brödersparter, twenne bröder ifrå Hellsingeland, hustro Karin och 
Kerstins barn på Steens wengnar, Kerstin och Elin Olufsdöttrar, och låpp på huar broderspart 
10 d:r kopp.m:t, som actor Oloff Olofson betyger och tilstädes warit på hellsingarnes 
wengnar, och effter hennes [Britas] dödh togh Oloff Olufson nyckellen till bodan där 
qwarlåtenskapen war. 
 Aldenstundh Reggort Hemmingson i Långåker och Oloff Olufson i Walla hafwer caverat 
för Stehn Olufson at uptaga cronehemmannet Michelsgården, och deth för tree åhrs friheet 
upbruka och bebyggia, och hans dåtter hustru Karin Steensdotter allenast warit hoos sin fader 
och hulpit arbeta därpå, och en dehl af sin dijtförde ägendom i twenne åhr där efftersatt, och 
medelst annat gifftermåhl begifwit sig därifrån, och löfftesmännen antagit hemmannet och 
ingen prætension giordt, och enär Steen Olson samma åhr [fol. 522r] dödde, låtit hans syster 
Brita otilltalt behålla dhet ringa han kunde lämbna effter sigh, och effter hennes dödellige af-
gångh hafwa des arfwa quarlåtenskapen delat sigh emellan; altså kan rätten intet finna löfftes-
männerne hafwa fogh hustru Karin i deth måhlet at tilltalla. 
 
9. Länsman Alexander Pållack angaf eldh wara löös kommen wid Swartsiön, och där giordt 
stoor skada på slåtten, och ingen dhet angifwit förr än lensman skulle dijth på sin slått, då han 
förordsakades kalla manskap i hoop, elden at dämpa och släckia, och kunde sees at elden 
warit oppgiord wid een stoor stubbe och brunnit neder i jorden uth wid siön, och måtte wara 
giordt af dem som där fiskiat, nembl. collega Matthias Filmerus och Båhl i Bleka. Filmerus 
swarade sig wäll där warit och fiskiat, och sitt tillhåld på en holma hafft, och intet dristadt 
sigh een gång slå up tobackseldh, och såg i tredie storböndagzweckan mycket ryka, och om 
torsdagzmorgonen, kommande till Rasten hoos Oloff Jonson, dhet sagt för lensmans pijga 
Märit, deth at säija för lensman, dhet hon utan twifwell giort. Lensman, at han kommande till 
Fillstadh om tredie storböndagzaffton, fått höra af Nillses hustru i Fillstad at ellden war löös, 
och enär han kom till Rasten hafwer Märit, som litet brygdt där, dagen för storböndaghen be-
gifwit sig åth Swartsiön, och sagt dhet Filmerus berättat ellden wara wid Swartsiön löös, at 
han för röök skuldh intet kunnat där wara. Båhl i Bleka berättar sig fempte dagh pingest warit 
till Swartsiön och fiskia, men intet å den sijdan om siön där elden gått, och at där ingen eldh 
war yppader, och sedan intet dijth warit. Furier Chrestopher Ösell berättar, Oloff Jönson i 
Degernäs sagt sig wetta huem som elden uptändt, [fol. 522v] deth corporalen Mårten Bergström 
ochså hörde. Oluff Jönson föregifwer sig allenast sagt at den lärer wäl blifwa oppenbarader. 
Corporalen, at han sade sig wetta hwem det giordt, och den lärer blifwa uppenbarat, men 
Oloff säger som tillförenne. Båhl i Bleka berättar Oloff Jonson och Hemming Jonson i Mål-
äng sagt i gåhr sig kunna med twå eller tree mannawittnen beslå den som ellden uptändt: 
williandes intet säija huem deth war. Jon Mårtenson i Måhlstadh berättar sigh om lögerdagen 
den 15 julij blifwa warse eldh wid Swardtsiön, och om affton det sagt för grannarne at uppen-
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barat för lensman. Lensman war då reda där, och kallat dijth twenne rotar, efftersom elden 
syntes icke kunna widga sigh, och betygades at somblige af allmogen kommo natten emoth 
måndagen och somblige om morgonen, som der wore långwägade till. Nills Jonson och Erich 
Anderson i Målstadh bekänna Jon Mårtenson om lögerdagzaffton på heemwägen sagt elden 
wara löös, och wid hemkombsten hördes budh därom, af lensman wara giordt anstallt. 
 Oloff Jonson i Målingh föregifwer sigh intet för Båhl i Bleke berättat sig wetta huem som 
ellden utsläpt wid Swartsiön, utan sig sedt dijthåth ryka: williandes och kunnandes med edh 
betyga sig huarken deth sagt eller wetta, men kommande om een lögerdagh ifrån den tracten 
råkadt Oloff Jönson i Degernäs om söndagen, och sagt sig sedt ryka på andre sijdan om siön, 
och frågat om han och hans folck där warit, och han nekat, och som han kan sigh påminna, 
war wist där emellan och budkaflan kom åtta dagar, om icke mera. 
 Oloff Jönson i Degernäs berättar sigh för fureren och [fol. 523r] corporalen refererat, 
dragon Erich Erson Först offta gått i skogen och skuttit, och fureren iblandh, och huru talet 
föll, såsom dem at öfwertyga, sagt sig wetta huem som elden upgiordt, men intet däraf wiste 
eller weeth. 
 Såwida ingen baneman är ännu funnen, och nembden förmena at den måtte blifwa uppen-
bar, efftersom påmint är at sochnan i allt fall därföre bör plichta: altså uphöres medh döm-
mande däruti till nästa tingh, då lensmans piga Märit och skall wara tilstädes. 
 
10. Nills Jonson i Kiänåsen uti Åhs sochn kärade till Erich Jonson i Lunne och Brunflo sochn 
om resten för 1 ¼ tunna sill han sig tilhandladt Gregorij tijdh 1691 för 21 d:r kopp.m:t och 
därpå bekommit af lensman Alexander Pållack 6 dahl. 12 öre k.m:t och af Jon Erson i 
Östbergh 4 d:r 16 öre k.m:t, och är altså resten 10 d:r 4 öre? Resp. at han skulle gifwa honom 
för sillan 20 dahl. kopp.m:t och han kände lensman godh därföre, medelst branstodh, som war 
honom tilldömbdt af Sunne tinglagh à 12 öre k.m:t af huar röök, huartill lensman swarar och 
föregifwer sig hafwa lefwererat å Erich Jonsons wengnar på branstodh 4 d:r 12 öre s.m:t, 
huartill Nills nekar: föregifwandes sigh allenast af honom fått 2 d:r 4 öre s.m:t, men lensman 
säger sigh lefwererat 4 d:r 12 öre dito mynt uti Måns Påhlsons närwaru i Slandrum, och Nills 
nekar. Måns Påhlson bekänner sig lefwerera till lensman för 10 rökar och Jöns Person i Bäll-
stad för 9 rökar, och sedan af dem och andre sådane inkomne penningar lades fyra hopar à 1 
d:r s.m:t och några ören som han intet kan minnas, huarmed Nills Jonson war nögder, och dy 
opföres för 4: 12: – . Item, at kiöpet war 20 d:r k.m:t, återstår altså 2 d:r 12 öre k.m:t. Läns-
man tillspordes om icke han will betalla samma rest, [fol. 523v] huartill han bejakar, där han 
niuter för Waglerotan som den förrymbde Erich Pederson i Wagle uptagit och förslöst, som 
skall wara af 12 rökar à 4 öre. Uti liquidationsräkningen om hans ägendom fins restera 6 öre 
branstodhpenningar, som länsman berättar wara på sochnskrifwarens rest. 
 Resolutio. Såwida lensman Alexander Pålack caverat och låfwat betalla af Erich Jonsons 
branstodh 20 d:r k.m:t och der å rester 2 d:r 12 öre k.m:t, så betallar han dem, och clarerer 
medh Erich Jonson och rotarne som han bäst kan och gitter. 
 
11. Capitenleutnanten Anders Treffenbergh beswärade sig öfwer dragon Elias Enochson, 
medelst det han förledne winter, under resan till Stockholm, utur een sin pung mistat 8 dahl. 
s.m:t, beståendes af een dubbel carolin sampt enkla och halfwa caroliner och något smått 
sölfwermyndt, och Elias war i hans föllie, men dristade sig intet honom därföre tilltalla af 
fruchtan at han skulle rymma, och så måst een annan till dragon skaffa, utan strax skaffat 
honom tilbaka medh feltskärn mest. Jockum Kröger: warandes och på hafde lass bårta 8 st. 
kiädrar, 12 st. årrar och 8 st. jerpar, och enär Elias heemkom till Gregori marknadt 1693 hafft 
penningar nogh, och kiöpt ett och annat smått för 14 d:r k.m:t, som pijgorne Sissla och Märit 
berättadt. 
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 Något däreffter hafwer han handlat med sin wärd och bonde Nills Peerson i Mällbyen om 
6 ½ aln kirsijn [ylletyg], en wästgiöteqwinfolckz kiortell och 1/2 aln kartuhn [bomullstyg] för 
7 ½ d:r k.m:t och bedit Nills intet låta någon det wetta. Thesslijkes hafwer han åtskillige 
gånger warit bårta i bygden och druckit och hafft penningar, men enär han rest bårt inga hafft, 
emedan som han sina medell [fol. 524r] lefwererat till Treffenbergh, at kiöpa något för sin 
hustru, begiärandes at Elias måtte påläggias wijsa huarest han sådanne penningar bekommit: 
hållandes honom för sin tyff. Huartill Elias Enochson swarade, och säger sig huarken pen-
ningar eller fogell hafwa stullit. Actor, at han bekom några penningar under reesan i Boldnäs 
sochn, som lades iblandh reesepenningarne i pungen, och då hafwer han achtat på, och stullit 
däraf 8 d:r k.m:t, som icke så wäl hade kunnat sacknas om icke een dubbel carolin warit där 
iblandh. Elias Ennochsons hafde fogellass i sin wärio uprächnades i Ståckholm samma dagh 
han war heemskickadt, uti corporalens Mårten Bergströms och Peder Jerpes närwaru, och då 
sacknades ofwanbemelte fogell, men lasset syntes icke wara rördt, som dhet och stodh i en 
särdelles gårdh hoos godt folck ibland andre sådanne lass, och Elias war förordnat därpå 
gifwa acht, men dåch en affton warit uthe och kommit drucken tilbaka, och twifwels utan 
mistadhe fogell såldt, och sig plägat: tilståendes Elias een affton warit litet ute, men icke 
någon fogell afhändt eller såldt. 
 Nills Peerson i Mälbyen bekänner, Elias påsketijden köpslaga om kirsinet, kiortelen och 
cartuhn lärefftet, och för kirsinet skulle han hoos capitenleut:n, där han åhrstienst hade, få 
betallningh, till huilcken ända han dijth gått, och efftersom han intet fått, tagit kirsinet igen, 
men strax af Elias fått betahlningh för kiortelen och lärefftet, med een dubbel och twå enkla 
caroliner: säijandes at han intet hade behof någon deth låta wetta, och dhet för capitenleut-
nanten lijkawäl berättadt: tänckiandes strax honom eij dem hafwa rätt fångit, och Elias be-
hållit sedermera kirsinet på sin swäntienare löhn för S:t Johannis och Bartolomej terminer. 
[fol. 524v]  
 Elias tillstår sig bedia Nills intet läggia därom, men intet hade han carolinerne illa fått, 
utan kom elliest så at talla. Corporal Mårten Bergström berättar sigh tillijka medh Peder Jerpe 
taga capitenleutenantens lass utur en bodh och bringat till hans quarteer, då fogelen opräkna-
des och något sacknades, minnandes eij wähl huru många af huart slagh, och enär angifwan-
det sades, sade han sigh kunna påminna sigh, så många warit, och at Elias war en morgon ute 
in emoth klåckan 12, och då war han något drucken, huartill han icke kunde neka. Elias 
Enochson tilstår sigh på Gregori marcknad köpt 1 ¾ alnar slessingh à 6 m:k, 3 ahl. lärfft à 16 
öre, 3 ½ ahl. röda bandh à 9 öre, en spegell för 8 öre, een chatechies för 18 öre, et nåhlbreef 9 
öre, en hakaring för 4 öre, ett halfft stoop bränwijn 16 öre och för ett stoop hemma 1 dahl., 
men inga swiskon, fijkon och honungzkaka etz. Elias Enochson föregifwer sig hafft bespardt 
af lönen ofwannembde dubbla och tuå enkla caroliner som Nills bekommit, dhet capitenleute-
nanten säger intet kan wara, emedan som han hade eij meera än en half carolin at gifwa sin 
hustru till een myssa och hon 1 ½ carolin som capitenleut:n emothtagit till myssans kiöp, och 
hade han mera hafft, så hade han wäl mera gifwit till inkiöpet, och wid heemkombsten för 
pijgorne sagt sig fått penningar af sin bonde och hans hustru, at han dem fått af Anders 
Peerson i Bärge, huartill Elias nekar. 
 Pijgorne Sissla och Märit berätta sig intet wetta eller sagt, dhet Elias på Gregori marknadt 
1693 köpt swiskon, fijkon eller håningzkakan, men slessningzlärfftet med röde band etz. sedt, 
och Sissla frågat af huem han fått penningar därtill, och Eliases hustru Kerstin Olsdotter 
[fol. 525r] sagt sigh dem fått af sin wärdh, Nills Person i Mällbyen och faderbrodren Anders 
Peerson i Bärge, huartill Nills och Anders neka. Hustru Kerstin bekänner sig så säja på narri, 
men pertzedlarne köptes af hennes mans besparde löön, så af cronan som capitenleutnanten, 
huar emoth inwändes at han kan aldrigh bespara någon fyrich [fyrk, inte ett dugg], utan så 
långt räcker tager halssen emoth, och intet ägde han eller hustrun mera i penningar än som 
lefwerertes till capitenleutenanten, enär han reste till Stockholm. Elias föregifwer sig intet 



 117  

 

wetta huarest han fått utgifne dubbla carolin till Nills Peerson i Mällbyen. Honom förehöltz at 
han, som icke hafwer mera än sin swentienarelöön och dränglöön, må kunna wetta af huem 
han fått hela penningar? Resp. at han kan sig deth eij påminna, men af capitenleutenantn och 
Nills Peerson ingen dubbel carolin fått. Elias bekände omsijder sig i Upsala sällia 2 st. kiädrar 
för 15 m:k kopp.m:t och penningarne för sigh behållit och intet sagt deth för capitenleut:n, 
eller penningarne lefwereradt, nekandes som förr sig huarken penningar eller mera fogell 
afhändt, och omtalde dubbelcarolin fått för twå sålde kiädrar. 
 Capitenleutnanten upwijste fältwebelens Daniel Grips, ziergiantens Johan Bergklyffts och 
munsterskrifwarens Johan Rijsingz attest af den 7 november 1693, at Elias Enochson är widh 
regementzrätten 2:ne gånger dömbder för tyfwerie, och derföre worden afstraffat, som Elias 
tillstår och bekänner. Nämbden påminna sigh dhet samma, och at han desutan af Lars i 
Halfwarsgiärde och flera, smått stulit och igengifwit. 
 Sakens sammanhangh uprepades för nembden utförligen [fol. 525v] och effter betänckian-
de stadnade eenhälleligen i dee tanckar, och hålla Elias Enochson medelst införde omständig-
heeter i ransakningen och egen bekännelse om twenne afhände kiädrar, wara tyf i det måhlet. 
Och såsom han effter ingifwen attest och egen bekännelse tillförenne är twenne gånger dömbd 
för tyfwerie, at han effter Kongl. Maij:ts straffordningh dömmes ifrå lifwet. 
 Såsom dragon Elias Enochson befins effter ingifwen attest och egen bekännelse wara twå 
gånger för tyfwerije dömbd och afstraffat, och effter egen bekännelse uti Ubsala förledne 
winter afhändt capitenleutnanten welb. Anders Treffenbergh twå st. kiädrar och des wärde; 
altså finner rätten skälligt at dömma honom såsom den som tredie gången med tyfwerije är 
beslagen, och bör effter Kongl. Maij:tz straffordningh mista lijfwet, huilcket under höglofl. 
Kongl. Swea hofrättz nåd och äntellige omdöme och resolution ödmiukelligast heemställes. 
 
12. Länsman Alexander Pållack beswärade sigh öfwer Peder Erson i Månsåsen för dhet han 
berättat osanningh för rätten, at han hafwer tagit pantmarken enär execution hoos honom 
skedde? Swar genom li[lle?] Erich Person, at han exequerat mera än wara borde, som domen 
in februario a:o 1692 utwijser. Actor föregifwer sigh inga penningar emothtagit, utan pungen 
förseglat med prophossen Jon Hanson bekommit och den förseglat sändt till regementzskrif-
waren Nills Molin, och fått quittens därpå, och på dee 10 d:r s.m:t som förr war lefwererte. 
Quittencet af den 18 november 1691 lyder på 20: 12: 8 p:g:r s.m:t, huar uti begripes 1687 åhrs 
[fol. 526r] rest af 18 öre 4 p:g:r s.m:t. Prophossen berättar så mycket uthpantat blifwa som 
länsmans zedell utwijste, och förseglades med hans och sitt signete, och lefwerertes till 
länsman, som säger sig pungen lefwerera till regementzskrifwaren, och få pungen tilbaka, och 
effter giord påminnelsse känner sigh obligerat wara at bewijsa punghen warit förseglat då 
Molin den tagit, som hans rächning den 9 hujus utwijser, nembl. 10 d:r : 12: 8 s.m:t. 
 Ehuruwäl af 1692 åhrs doom klarligen fins at lensman Alexander Pållack icke är i syn-
nerheet dömbder för pantmarken af Peder Erson i Månsåsen, utan för dhet han icke på 1688 
åhrs utlagor för Gehnwalla hemmannet lefwererat uthfästade 10 dahl. s.m:t för bärgade slått 
däraf 1688, utan dem af Peder Erson uthpanta låtit. Och såwida 1692 åhrs ransakning icke 
wid handen är, som utförligen dess sammanhangh innehåller och utwijser; altså kan rätten 
dhet intet wijdare dhenne gången handtera, utan till näste ting opskiuta. 
 
13. Ziergianten Johan Bergklyfft fodrade på herr öfwerstens wengnar af hustru Angnes 
Andersdåtter i Månsåsen et litet målat skåp, capitens boställe i Wällwijken tilhörigt, huarmed 
h. öfwersten är graverat, och dy söker at dhet måtte komma till gården? Resp. at hon dhet af 
Jöran Månson för giordt arbete några åhr för 4 d:r 16 öre k.m:t bekommit sidsta åhret han såth 
i Wällwijken till huus, med försäkran at ingen skulle henne därom tiltalla, och ingen hördt 
derpå klandra förr än stemningen kom. Peder Biörson i Hara berättar Jöran Månson sigh skåp-
et tilbiuda, men därtill nekat, efftersom han wiste hemmannet wara [fol. 526v] bårtaccorderat, 
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fast än dhet icke war betallt. Hustru Agnäs cederer godwilligt skåpet, allenast hon får sökia 
sin fångzman. Ziergeanten begärer at dhet kunde besees och där dhet wore förwärrat, repara-
tion niuta. Hustro Angnes berättar skåpet stått i gäststugan, och är intet skadt eller fördärfwat. 
 Såsom Jöran Månson hade sin heemwist i Wällwijken och hemmannet bårtaccorderat, 
och hustro Angnes Andersdotter intet kunnat wetta om alla löösören skulle föllia kiöpet, och 
dy et litet måladt skåp tagit i betallningh för 4 d:r 16 öre kopp.m:t, och hon dhet godwilliogt 
cederer och afstår, allenast hon får sökia sin fångzman; altså förblifwer dhet därmedh, men 
skulle skåpet af hustru Angnes i någon måtto wara fördärfwat, böör hon dhet omgiälla. 
 
14. Påstmestaren Swän Danielson påminte, och wijste sig af handelsmannen i Giefle Henrich 
Honnon wara befullmechtigat den 10 martij 1693 at lagföra den som honom på Gregori 
marcknadt 1692 afstullit något godz, effter en specification som i liuset skall wara kommit: 
gifwandes wid handan at han ärnadt saken föredraga på häradztinget förledne wåår, som höltz 
i Sunne, och ryttaren Peder Erson Tullus, som därmedh war beslagen, för ijssfallet intet kunde 
öfwerkomma, och nu såwähl af h. ryttmestaren Magnus Gabriel Willenssens som länsman i 
Röden hijt till tinget för den saken citerat: warandes han för samma tyfnadt på compagnie-
möthet in septembri afsatt, men på camperingen in junio rijdit för qwarteermestarens Henrich 
Eliesons swäntienare. Han berättar sigh förledne winther för Hindersmäss wara på regementz-
rätten för samma [fol. 527r] saak afhörder, och Nills Håkanson och Peder i Seem, som warit 
deelachtige däruti, wore och samma gångh till förhöör, och bekänner sigh sittia i arrest under 
ryttarewachten uti 9 weckor, och effter unfått caution sluppit löös, och intet för någon tyfnadt 
dömbder. Icke heller weeth fullmechtigen dhet at betyga, men hördt honom warit berychtat 
för snatterije. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Peder Erson Tullus stölden begått under sin ryttaretienst heller medan han war 
ryttare; 2do af låflige regementzrätten optagen och undersökt worden och icke communicerat. 
Och såwida han icke för någon tyfnadh tillförenne är lagdömbder, så är Kongl. Maij:ts 
resolution, gifwen den 5 junij 1686 till underdånigst effterrättelse ställt, och i underdånigst 
föllie däraf kan häradzrätten sig intet därmedh befatta, utan den remitterer till wähllåfl. rege-
mentzrättens widare optagande och deciderande. 
 
15. Michell Erson i Nambn kärade till Jöns Hemmingson i Slandrum för dhet hans hästar 
upätit twå st. gålf grönfoder på Håkansmyran, och på en dehl ib:m som afslagit war medh sin 
boskap afbett och förtrampat? Resp. at hans hästar aldrig äre där fundne, och ingen skada 
giordt. Actor, at han fan sin och en annan bydz häst tillijka med fleera, huariblandh han 
berättar sig äga 4 st:n och een ungh, och intet kan råda derföre, emedan som icke mycket långt 
emellan byarne är, och ingen löth der emellan där i neijgden, men icke wid hans höö. Actor, 
at dhet war allenast ett litet stycke som Oloff Månson sagt, som absens är. Jöns Hemmingson 
föregifwer [fol. 527v] sigh intet wetta dhet hans boskap hafwa giordt någon skada på hans slått. 
Gunnar i Knyta berättar sig i höstas råka Jöns Hemmingsons och Månss Påhlsons wallpojkar 
och boskap ned wid åhn öster om Swäns ladu i Nambn, et gått stycke ifrå Michels höögålff. 
Jöns Hemmingson föregifwer sin skogh löpa intill Håkansmyran (som betygades) och kan 
hända boskapen dijth luppit, som lätteligen kan skee, och han bordt bewara sitt höö i der 
brede widh stående lada, och lagat taket derpå, och åthminstonne stängt kringh om sitt höö 
och gålff, dhet han säger sig icke giordt, eij heller hafwer han låtit besee skadan. Måns 
Påhlson i Slandrom berättar sin gåsse åtta dagar för Michaelis rijda där förbij, och see twenne 
högålf wara opätna och dhet kungiordt, men af hwem weet han intet, dåch tages hästarne på 
kiälen der brede widh, där de borde gå, och ingen kan dem den tijden hindra at gå till skogz 
och sökia födan. Oloff Månson i Nambn föregifwer sig intet mera däraf wetta än at han folgdt 
Slandromboerne i hästeskogh, och dee funnit sina hästar igen östnårr om, där Michell sitt höö 
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hade, på deras egen loka och ängh, och sågh fuller at hans twenne högålf woro opätne, men 
inga hästar wore där då, eij heller weet han hwem dhet giordt, och at hans öök och där war, 
och kommit ifrå Slandrom och den sijdan. 
 Parterne förlijktes sålledes at Michell Erson skall få ett högålff igen, huarpå Jöns 
Hemmingson honom strächte handan. 
 
16. Sahl. gouverneurens höfwelborne grefwe Johan Oxenstiernas förmedlingzbreef af d. 5 
martij a:o 1662 [fol. 528r] lyder at Knyta gård medh lilla gården i Nambn, som Nills Anderson 
åbodt hafwer, och i förledne wåhr till cronan quitterat, af ordsaak at han icke kunnat förmå 
cronan för twenne mantahl at swara, emedan lilla gården hafwer längie öde legat, och eij till 
fullo halfannan tunna utsäde förslår, och dy till ett rökemantahl opslagit. Nills Anderson 
berättar lilla gården liggia i fast lin och lägde enär han den bekom för trettijo åhr sedan af då 
warande häradzskrifware sahl. Lars Jonson Roshemio, som den och än är, och i dess ställe op-
giordt så mycken åker under hufwudhemmannet i Knyta, och Lillgården brukar han till hö-
bohl där under, och tillförenne förment Lillgården warit skatte, men nu af förmetlingsbrefwet 
hörer dhet medelst gamalt ödesmåhl wara crone. Nembden betygar Nills Anderson hafwa sine 
gamla lägder i Knyta opbrukadt till åker i proportion af 1 ½ tunland i Nambn, och sålledes 
hafwer så mycken öppen åker som swarar till bägges skattetahl och tunland. 
 
17. Dragon Hans Månson Skiänck förestältes och förelästes kyrckioherdens mag. Anders 
Sundhi bref af Botha den 17 october sidstleden, till swar på capitenleutenantens welb. Anders 
Treffenbergz skrifwelse af den 29 septembris om Hans Skiäncks hustru, af innehåld at hans 
hustru Karin Pedersdåtter läfde uti augusti månadh sidstleden, huilcket Hans berättar sigh 
tillförenne hördt upläsas, och kan ingen twifwelsmåhl derom hafwa: tilståendes Hans Månson 
och Karin Mårtensdotter sitt sammanlagh och Karin wänter sigh juhltijden, begärandes en 
lindrigh domb. 
 Karin Mårtensdotter bekänner sig åtta eller 9 weckor [fol. 528v] för sidstledne S:t Micha-
elis bekändt för Hans Månson sigh hafwande wara, och han swaradt, om dhet wore något at 
dhet kunde lagas bårt, och dhet medh ingen alfwar sade, huartill han nekar: beklagandes sig 
desutan nog illa giordt. Dragon Mattes Mattzson Nyman itererade sin begäran, at Karin Mår-
tensdotter kunde förunnas lijfwet, och han sålledes finge henne igentaga för sin hustru. 
 Saken discurerades till fölliande doom enhällel. 
 Såsom Hans Månssons Skiäncks hustru Karin Pädersdåtter läfwer, och han hafft sam-
manlag och horat medh dragons Mattes Nymans laggiffta hustru Karin Mårtensdotter, som 
wäntar sigh juhltijden; altså dömmas dee bäggie effter Gudz lagh Lev. 20 och Deut. 22 cap. 
till döden, dåch under höglofl. Kongl. Swea håfrättz nådh och äntellige omdöme och resolu-
tion ödmiukeligast heemstält. 
 
18. Befallningsman Lorens Bachman beswärade sig öfwer regementzquarteermestaren welb. 
Carl Gustaff Hammarskiöldh för dess olaga procedere med den afweckne Erich Pedersons i 
Wagle effterlämbnade, och aldeles under hans disposition och på hans answar stående 
ägendom effter Lit. A, som sochnskrifwaren Jonas Kuth gifwit den 4 decembris 1692 af 6 
momentis, nembl.  
 1.) Att h. regementzquarteermestaren kom den 2 decemb. till Wagle med hästar och 
skrinder, och där uthtogh 80 skylar korn; 2.) Effter han ingen nyckell hade, läth han slå brädet 
ifrå gluggen och läth en gåsse krypa in och slå haspan ifrån, och förseglingen optogh; 3.) 
Widh lässningen lät han fordzlebönderne räckna twå skylar till sigh och een dito till hustrun; 
4.) Enär deth war skiedt, läth [fol. 529r] han slå haspan till låset och krupit så uth, och slagit 
igen gluggen; 5.) Enär uthtagningen skedde war hustrun sielf tillstädes, och aflade sin dehl på 
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loan och gålfwet, men något uthtogh; 6.) Nyckellen war af Rall Rase lämnat i Kutens förwahr, 
intet at uthlefwerera uthan ordre, men ladun är intet wähl med låås förwaradt. 
 Lit. B är herr generalmaiorens och gouverneurens resolution, gifwen på befallningzmans 
suppliquè om saken, daterat Sollefta den 6 october sidstleden, af innehåld, såsom han hafwer 
at answara för dess ämbetes förrättning, så bör han conserveras för ingreep, och dy remitterat 
till tinget, at niuta huad lagh och Kongl Maij:ts resolutioner i dhet målet förmå. 
 Huar emot h. regementzquarteermestaren exciperade och förklarade sigh som föllier, 
nembl. 
 Wijsandes 1mo) Huru han war kommen den handellen med ett extract protocolli in octobri 
1692 på Frössö ting, då befallningzman strax inwände at saken icke angår handellen, utan 
execution, som honom allena är förtrodd. Resp. at han må producera sina skiähl och lembna i 
wederbörandernes omdömme, gälla dee intet, så kan intet hielpa. 
 2do) Producerades lensmans Alexander Pållackz giorde relation den 19 december 1692 om 
Wagle handteringen, nembl. at enär gevaldiern Raal Rase war skickadt af befallningzman at 
disponera om sakerne, kom regementzquarteermestaren och capitenleutenanten Anders Tref-
fenbergh och dijth: säijandes Raal at alt där är skall förytras, undantagandes 1/3, som änckian 
hafwa skall. Då frågades om befallningzman något behåller? Resp. icke meera än tuå nöth 
etz., som och skiedde. Sedan sade h. Hammarskiöldh sig nödigt behöfwa lösa kornet [fol. 529v] 
för halmen skuldh, dhet Raal sade wäl wara, allenast befallningzman får penningar. Och kor-
net lembnades till regementzquarteermestaren, och strax uthtogs något till änckians under-
håldh, och därmed lades twå delar på een sijda, och enär kornet war lembnat till lassen, 
förseglade han dören medh sitt signete. Men dagen effter sade tålfmännen till Raal att dee 
fruchtade blifwa twungne behålla dhet som odugelligit är, dermed Raal reest till h. 
Hammarskiöldh och honom dhet wetta låtit, och han swaradt sig alt willia behålla, och det 
strax lät afhempta. Och den 2 december skickat 9 st. hästar dijth, och uti sochnskrifwarens 
Kuths närwaru läth uträchna 80 skylar korn och afföra, och gluggen och döran med Kutens 
signete försegla, och under uthtagningen lensman dijth kommit med befallningzmans breef till 
h. Hammarskiöldh, dhet han läsit och sagt befallningzman wille lösa något korn, och därmed 
icke meera tager än närwarande hästar kunna föra till des han med befallningzman om dhet 
öfrige får conferera. 
 3tio) Upwijstes gevaldierns Raal Rases attest af. d. 13 martij 1693 huru dermedh passerat 
är, nembl. 1.) Att han sidst in octobri 1692 af befallningzmann blef befallt resa ifrån Röden 
till Frössöön, at förytra wärderade saker i Wagle, och dhet som icke kunde försällias, sättia i 
godt förwahr, och kommande dijth war h. Hammarskiöldh och Treffenbergh där tillstädes och 
frågade huem som wärderade saker lösa wille, och bekom till swars at befallningzman will 
allenast lösa twenne nöth, och dee begärt at dee kunde först aftagas, som och skiedde: 
säijandes sig och willia [fol. 530r] kan skee lösa huar sine twenne nöth, som och skiedde. Herr 
Hammarskiöldh sade sig låfwadt gifwa penningar för kornet, som han tyckte wäl wara att 
befallningzman får penningarne, och han wille allenast af hustruns 1/3 till hennes underhåld 
något utlefwerera, huartill samtycktes, och på dhet ingen må skee förnär, tycktes bäst wara 
utfås till henne effter ordre, och sedan lägges 2 å den ena sijdan och et bandh å den andra, som 
och skedde. Sedan sade h. Hammarskiöldh, såwida kornet mig sålledes är till lössn lemnadt, 
så wille han till sin säkerheet försegla dören medh sitt signete, huartill Raal eij kunnat 
skälligen neka, och altså blef dören med hans signete förseglat, och sedan reest därifrån, och 
Raal påmint tålfmän at wara omtenchte at skaffa penningar för dee pertzedlar som qwaar äro 
och wärst kunna wara, och han dhet sedan berättat för Hammarskiöldh, som strax swarade sig 
willia behålla det onda med det goda, och dhet fulbordade strax, på dhet ingen orichtigheet 
må däraf härkomma. 
 Till dombs voterades eenhälleligen. 
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 Såsom gevaldierns Raal Rases utgifne attest d. 13 martij 1693 ibland annat lyder, honom 
hafft ordre sidst in octobri 1692, wärderade saker i Wagle at förythra och skaffa penningarne 
till befallningzman, förutan twenne nöth, befallningzman däraf wille behålla, som han strax 
effterkommit och dijth reest, och dören medh hans minne förseglades, men sochnskrifwaren 
Jonas Kuth attesterat at h. regementzquarteermestaren låtit slå upp gluggen och taga haspen 
ifrån dören, emedan som hans hafde nyckell därtill utan ordre eij kunnat därtill lefwerera; 
altså contrariera begge [fol. 530v] attesterne, och gevaldiern icke tillstädes är, som och böhr 
upwijsa hafde ordre af h. befallningzman, at iemföras med hans utgifne attest. Lensmans 
Pållachs attest af den 19 decemb. 1692 lyder ibland annat at kornet först deltes den 2 decemb. 
1692 uti sochnskrifwaren Kutens, Jon Olufsons och Mårten Jönsons i Gehnwalla närwaru, 
och sålledes sompt såsom emoth huart annat. Altfördenskuldh finner rätten nödigt och skälligt 
at upskiuta saken till nästa tingh, då gevaldiern Raal Raase, sochnskrifwaren Kuth, Jon Olsson 
och Mårten Jönson i Geenwalla skohla wara tillstädes och till förhöör, så om sielfwa tijden 
som dehlningen och annat meera. 
 
19. Hemming Olufson i Wästbyen kärade till Oloff Månsson i Nambn för någon staar hans 
creatur på Nambnsmyran, honom tillhörigh, opätit? Resp. att så snart någon annans som hans 
dhet kan giort hafwa, och utlåfwade lijkawell gifwa honom ett stahrgålff, huarmedh han war 
nögder, och dermed sloges i hand. 
 
20. Oloff Anderson i Berge kärade till Oloff Steenson för en åhrsbyggning på cronehem-
mannet i Wagle, som han 1691 åbodt och intet bygdt: anhållandes at han kunde obligeras at 
swara till een åhrsbyggnad? Resp. at han brukade hemmannet 1691, och måst så stugun som 
förstugan optäckia, iemwell och kornladan och fähuset, item hulpit uphugga een knuth på 
stugun, och opstängt 30 famnar laghgill haga. Huar emoth inwändes at han kan några dråpp 
sompt med näfwer och somt med bark uthtäckt, men intet af något wärde, förutan [fol. 531r] 30 
famnar gierdzlegårdh, och at han halp wäll uphugga en stuguknuth obedin, och är fast illa 
huggen och litet till gangns. 
 Saken discurerades, och fans skälligt at Oloff Stehnson kan sigh intet undandraga en 
åhrsbyggnad, efftersom han intet bygdt, utan litet förbättrat, som anseer intet någon åhrligh 
byggnadt. 
 Såsom Oloff Stehnsson intet hafwer någon åhrlig byggnadh giordt på cronehemmannet i 
Wagle för åhr 1691, utan litet reparerat och botat några dråpp medh några näfwer och barkar, 
och en landbonde dessutan åligger och böör swara till åhrlig huusbyggnadt; altså fins skälligt 
att han skall upsättia och förfärdiga en stall, 6 alnar innom knutar, som effter förordningen 
räknas för en åhrsbyggnadt. 
 
21. Oloff Anderson i Berga beswärade sigh öfwer Erich Olufson i Onsalla om cronehem-
mannetz byggnad i Wagle, som hans moder hustru Brita Tohrsdotter på friheet optagit och 
Oloff Anderson tillijka medh Peder Simonson i Berge caverat före, och måst uprätthålla? 
Resp. at han weth sin moder dhet optagit och dee caverat, och han blefwen heemkallader, och 
sedan uti 4 åhrs tijdh hulpit sin moder på dess halfpart arbeta, och sedan försedt sigh med 
annat bostelle medelst gifftermåhl, och nog där påkåstat, och sidsta åhret betallt tree månadz-
läningar till dragon à 5 m:k s.m:t, och lämbnat een tunna sädeskorn. Actor, at han lembnade 
een tunna korn at nederså, och låfuade komma tilbaka, som eij skedde, och at han om hösten 
budit honom af åkeren taga så mycket korn igen, som eij heller skiedde, huartill Erich nekar, 
och säger dhet aldrig wara sagt, utan kornet lemnades wid afträdet, och Olof Anderson hade 
hemmannet fyra åhr under sigh allena, [fol. 531v] och sedan hans broder det brukat halfft uti 
tree åhr med Oloff Anderson, och sedan tagit landbönder, den ena effter den andra, utan hans 
rådh och wettskap, och will så intet hafwa dermedh beställa. 
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 Aldenstundh Oloff Anderson och Peder Simonson i Berge icke hafwa caverat för Erich 
Olufson at uptaga cronehemmannet i Wagle, utan för hans moder hustru Brita Tohlsdotter, 
och han gångit utur sin tienst och hulpit sin moder i fyra åhrs tijdh arbeta på halfwa hemman-
net, och sedan medelst gifftermåhl försedt sig medh egen heemwist och boo, och Oloff An-
derson hafft hans broder Oluff i try åhr på halfwa hemmannet, och sedan landbönder; altså 
kan rätten intet finna honom wara till något widare answar obligerat, uthan med dhet som 
giordt är, wara befrijat. 
 
22. Månsååsrotan af åtta st. bönder angåfwes förledne wåår icke hafwa warit på wägabygg-
ningen emellan Knyta och Sundet etz., utan bygdt på wägen ifrå Owijken till Marieby? 
Swaar, at dee icke förstått ordre rätt, och mera arbete giordt än deras wederlijkar, och där dee 
arbetadt åtta dagar, hafwa desse arbetat i fiorton dagar. Länsman berättar dem giordt sin flijth 
och dee andra icke så, och at ingen war den gången förordnat på Räfsundz stoora allmänna 
wägen, utan på heemwägarne. 
 Såsom Månsååsrotan befinnes hafwa på wäghen ifrån Owijken till Mariæby förledne 
wåår flitigt arbetat, ehuruwäll dee bordt effter förordningen wara på wägabyggningen ifrå 
Knyta by till Walle färiesundet, som dee föregifwa sig misshördt och intet förstått; [fol. 532r] 
altså belägges dee intet medh några böter, men en annan gångh böra dee såwähl som alla 
andra rätta sigh effter förordningen. 
 
23. Nills Kiehlsson i Bällsta tilltalltes för dhet han i sommars icke kom sielf eller sände 
någon annan till Swartsiön at utwijsa ägorne för landtmätaren Steenklyfft, och om afftonen 
enär litet höö begärtes, swaradt at den som haar budit honom hijt, han må skaffa honom höö? 
Resp. at lensman Allexander Pållack kom till Bälstad, och wille det han skulle föllia till 
Swartsiön om skogzelden, och fått till swar at han icke för sin mehnförheet förmår dhet göra, 
och lensman bedit honom taga hästen, och han swaradt sigh på tijo åhr intet rijdit eller kan 
rijda, och drängen, som är dragon, är bårtcommenderat, men intet wiste landtmätaren skulle 
dijth, och at intet höö begärtes om afftonen, utan math och öhl at skaffa till Rasten, dhet han 
intet kunde i hastigheet skaffa, och om så äntelligen skulle warit, och han om morgonen fått 
budh, kunnat skee, men aldrigh swaradt som föregifwes. 
 Emedan som Nills Kiehlson betyges wara ofärdig, och huarken förmått at gå eller rijda 
till Swartsiön at utwijsa ägorne, och hans drängh dragon Pär Nilson bårtcommenderat, så kan 
han intet med något straff beläggias. 
 
24. Hemmingz dräng i Wästbyen, Peder Olufson, lagligen stembdt för olåflig handell, och sig 
utan laga förfall absenterat, och pröfwes intet kunna uti hans frånwaru afdömmas; dy plichtar 
han för tredsko effter 33 cap. Tingmålabalcken med sina tree mark. [fol. 532v]  
 
25. Dragon Erich Kålling tilltalltes för dhet han af lensman Alexander Pållach tagit halfåhrs 
tienst, och sig icke inställt? Resp. at han blef siuk och war i tree weckor, och enär han togh 
legopenningen kom han intet i hugh sig accorderat medh sin fendrick Chrestopher Reit at bära 
kommande ordre till honom åth Kall sochn, dhet han eij dristade uphäfwa: williandes igen-
gifwa legopenningen och dhet han elliest fått, som in alles är en dahl. s.m:t, huarmed lensman 
för hans fattigdom war nögder, och Kålling låfwade till Kindersmässa genom fendricken 
betallan. 
 
26. Nämbden förehöltz hurusom hans excell:s h. generalmaioren och gouverneuren h. Otto 
Vellingk hafwer befalt at husesynsdomen på capitenleutenantens boställe Öhne bör rättas, 
som swarade eenhälleligen att dee hafwa effter bästa förståndh och samwette dömbdt däruti, 
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och kunna icke göra twå domar i een sak, medh mindre dhen förra af höga öfwerheeten icke 
blifwer uphäfwen och anbefalt å nyo saken företaga heller annan nämbd därtill förordnadt. 
 
27. Effter högl. Kongl. Swea hofrättz resolution af den 15 junj 1693 wärderades hustro 
Elisabet Olufsdåtters stullne fåår af Swän Pederson i Härkie för 18 ⅔ öre silf.m:t; altså 
kommer Konungen effter Kongl. Maij:ts straffordning till 18 ⅔ öre s.m:t och häradet 18 ⅔ 
öre. 
 
28. Länssman Allexander Pållack effter påminnelse upwijste befallningzmans Jonas Wargz 
attestatum daterat Brunflodh den 26 october a:o 1692, att han gifwit och clarerat a:o 1687 tull 
och accijs för infördt toback ifrån Nårie 2 pund à 5 öre 15 p:g:r s.m:t [fol. 533r] skålpundet, och 
låfwar af öfwergifne rächning widh sin ankombst söder åth därpå skaffa behörigt attestatum 
och verification af wederböranden, hwilcket togs ad notam till dess ofwanbem:te verification 
inkommer, som lensman åligger skaffa, då saken skall med doom afhielpas. 
 
 
 
 
 
Extra rannsakning 22 januari 1694 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 2r – 2v, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 2r – 2v, RA. 
 
Anno 1694 den 22 januarj, effter höglofl. Kongl. Swea håfrättz nådige skrifwelse och be-
falning, daterat Ståckholm den 10 huius, ransakades om fölliande momenter angående dragon 
Hans Månsson Skiänck, som bedrifwit dubbelt hoor med dragons Mattz Mattzsons hustru 
Karin Mårtensdåtter, närwarande länsman Allexander Pålach, aff ordinarie nämden, nembl. 
 Anders Pärsson i Bärge  Nills Jonson i Fillstad 
 Nills Jönson i Måhlstad  Swän Pädersson i Härkie 
 Gunnar Månson i Knytha  ––  ––  ––   
 
Hans Månsson Skiänck tillfrågades af huad ordsak hans hustru Karin Pädersdåtter rest ifrå 
honom? Resp. att han 1681 kom utur hans excell:tz general h. Carl Sparres tienst, och samma 
åhr uti Ståckholm blef wärfder under Jemptellandz regementhe, och om wåren fölgdt marchen 
hijth opföre, då hans hustru wistades hoos sina föräldrar uthi Ångermanlandh, Öfwerlännäs 
sochn och Kläppa by, och henne härifrån några gånger tilskrifwit och budit komma hijth, och 
hon swaradt sigh hördt af andre dragouner här wara ellackt landh och knapt om födan, och 
derföre sig ursächtadt, och ifrån Ståckholm sändt honom een halssduk och een nattmyssa. 
Sedhan, om han sedermehra henne råkadt? Resp. att han 1682 till juhl reest till sitt swärfolk i 
Öfwerlännäs och Kläppe i meningh at råka sin hustru, men hon war förrester till Ståckholm, 
där han säger sigh dröija till wåhren, och hans hustru kommit heem pingesttijden till sina 
föräldrar, där han henne råkadt, och hoos henne blifwit [fol. 2v] till augustj månadt samma åhr, 
och under den tijdhen sammanläfwadt som ächta folk, men hon icke wellat föllja honom hijth 
till landet, för den dyra tijden skuldh, som här då war, utan som hon längie tient hoos herrfolk, 
wille hon ytherligare deth försökia sig med ähran något förtiena. 
 För det tredie berättar han sigh åhret effter, nembl. 1684, warit utföre till hennes föräldrar 
at råka henne, då hon intet hemma stadder war, uthan skickadt heem åth honom skiortor, 
halssdukar och strumpor, som han bekom. 
 4:do) Berättar han thesslijkes sig warit 1687 utföre, och råkadt sin hustru hemma, och af 
henne bekommit 20 dahl. silf.m:t at leija karll för sigh, och därtill medh resepenningar hijth 



 124  

 

där ifrån, och härifrån dijth igen. Men som intet tillätz at få leija sigh uthur krigztiensten, be-
hållit penningarne. Anno 1688 hafwer han och dijth warit, men henne inthet råkadt, och 
lijkawäll fått breef ifrån henne och en tunna sallt, som hon skickadt till Hernösandh: 
hafwandes huarken breef eller sänningar sedermeera ifrå henne bekommit. 
 Hans Skiänck tilfrågades om han med sin hustru illa förlijcktz? Resp. sig med sin hustru i 
god enigheet och sämja läfwadt, och aldrigh snarast sagt ett ondt ordh sin emillan wäxlat och 
fällt. 
 
 
 
 
Ting 12 – 15 februari 1694 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 3r – 18r, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 3r – 20r, RA. 
 
Anno 1694 d. 12, 13, 14 och 15 februarij höltz laga ting med allmogen aff Sunne tinglagh på 
Frössöön, närwarande häradzskrifwaren wellachtat Lars Sundbergh och desse såtho i nämb-
den. 
 Päder Biörsson i Hara  Swän Päderson i Härkie 
 Månss Jonson i Rise  Pehr Anderson i Fanbyen 
 Oloff Reggortson i Långåker Jöran Månson i Målläng 
 Gunnar Månson i Knytha  Jon Tageson i Månsåsen 
 Oluff Olufson i Årrwijken  Jöns Päderson i Bällstad 
 Nills Päderson i Mällbyen  Pehr Erson i Degernäs 
 
1. Dato aflade Oluff Olufson, Jönss Päderson, Nills Pederson och Päder Erichson sin 
nembdemans edh å book. 
 
2. Dato uplästes och publicerades fölliande Kongl. Maij:tz placater och resolutioner, nembl. 
[1.)] Skogzeldzplacatet 1690; 2.) Kongl. Maij:tz resolution på allmogens allmänne beswähr af 
den 18 novemb. 1693; 3.) Rijkzdagzbesluthet af d. 20 novemb. 1693; 4.) Kongl. Maij:tz reso-
lution på allmogens i Jemptellandh insinuerade punct; 5.) H. generallieut:ns och gouverneur-
ens h. Otto Vellingks resolution på herrdagzbondens hafde beswärspuncter at för Hans Kongl. 
Maij:tt andraga, daterat Stockholm d. 27 novemb. 1693. 
 
3. Utkomne skogzeldh widh Åmyrängie under Stackrijs företogz å nyo, och uhrsächtade 
dragon Lars Rå sigh däruti oskyldig wara, men om en söndagzaffton sedt ryka, och intet 
wettat hwarest deth war, och at deth syndtz som det warit långt bårt, men Åmyrängies elldh 
war icke långt, utan pass till 1/4 mijhl kring om myran ifrå Stackrijs, men icke så långt geent 
öfwer: berättandes at Faste Tohrsons hustru och änkian hustru Gölu ellden och röken sågo: 
föregifwandes [fol. 3v] sigh sedan wara till qwarn och intet sågh någon elldh, och om morgo-
nen efter äfwen så till qwarn warit, och kommande till Åmyrängie i meningh at hugga några 
furutallar, såg Swedielappen wara afbrunnen och dy gått heem och deth sagdt för Faste, och 
han folgdt honom dijth, som säger då allenast ryka i een stubba, den han med sin yxhammar 
uthslogh, och därmedh gått därifrån. Nills Halfwarson warit och till qwarn om söndagzmor-
gonen, och intet sedt någon eld, och effter middagen warit hoos Larss, men ingen eldh sedt, 
icke heller hemma medelst skogzbackan som emillan ähr: warandes Faste intet hemma stad-
der om söndagen, uthan till Nääs sochn. 
 Lars Rå tilspordes hwij han icke efter Kongl. placatetz innehåld, när han blef ellden 
warse, tillijka med dee andra dijth gått eller giordt grannarne kunnigt? Resp. att elden warade 
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icke öfwer een half tijma, och kunde altså icke därtill komma. Nills Halfwarson påstår sig 
ingen eldh blifwa warse, och om han warit ute, kunnat hända at den syndtz öfwer skogzlund. 
Sedan undersöktes om någon boskapsdrifft dijth uth mon wara, och af wallbarnen elden 
uthsläpt, och betygades at een liten åå är emillan, och at ingen boskap dijth komma kunnat. 
Dee af nämbden som där kunniga äro, berätta att mycket wäll kunde i byhn skönias hwarest 
ellden war löös, men Lars och dee andra warit wårdzlöse. Swän Pederson i Härkie mistadt 
därigenom en gammal, dåch brukelig hölada, som æstimeres för 16 öre s.m:t eller een 
jembelijk godh och stoor. 
 Hustru Märit Olufsdåtter föregifwer sig komma heem effter högsta middagen med 
boskapen och intet begynt miölka try, och at det war för Ersmässa, och blij warse een röök, 
och fråga Lars Rå huarest den mon wara, [fol. 4r] efftersom hon war nyss kommen dijth i byen, 
och han sagdt deth mån wara i Målingzmarkan, och emedan som röken war liten såsom af een 
myrstacktufwa, tallte ingen mera därom. 
 Hustru Gölu Olufsdåtter berättar sigh samma gångh och gå wall och föllia hustro Märit, 
och kommande heem efter middagen, och då intet begynt köra heem om middagen, sedt litet 
ryka, och intet förstådt hwarest, och hustro Märit frågadt Lars därom, och han sagdt, dhet mån 
wara i Målingzmarkan, och ingen bekymbradt sig därom. Målingzskogen betyges begynnas 
strax widh Åmyhrängiet. 
 Lars Rå tillfrågades huru han kan bewijsa sig på wägen till höstetinget uthi denne sak 
blifwa siuk? Resp. at han blef siuk, som hans föllieslagare kunna wittna. Nills Halfwarson 
berättar honom säija sigh blij siuk, och mera intet därom wetta. Faste Tohlson, att Nills 
Halfwardsons hustru sagt, dhet han samma affton eller andra dagen gått i skogen efter fogell. 
Larss, at han andra dagen sågh twå årrar sittia när inwidh gården och wellat dem skiutha, och 
förmådde intet, och war wäll åstad: utlåtandes sigh kunna med trygdt samwete giöra edh, sigh 
den ellden icke hafwa uptändt och utsläpt, icke heller wetta hwem deth giordt, men som han 
kan tänkia, lärer han inga edhgierdzmän få, dåch kan sielff giöra den eden tryggeligen. Nills 
Halfwardson säger sigh willia och kunna giöra sig frij derföre, och ingen annan lärer dhet 
hafwa giordt än Lars Rå. Swedian haar icke warit stoor, och afbrändt een skogzlund och een 
hölada där brede widh. Faste Tohlson föregifwer sig ingen wetta den dagen dijth åth warit än 
Lars och Nills, som och säija sig ingen wetta den dagen där i neijgden warit, om icke någon 
som gått skogledes: utlåtandes och tilbiudandes [fol. 4v] Lars Rå willia medh edh giöra sigh 
därifrån frij och oskyldig och därtill medh sin hustru, iemwäll och at han inthet kan wetta 
hweem den ellden utsläpt. 
 Jöran i Måhläng föregifwer att deth måtte skiedt Ersmesstijden, som han kan påminna 
sigh. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh dragon Lars Larson Rå och Nills Halfwarson i Stackrijs enständigt neka sig 
hwarken hafwa antändt den lilla swedian widh Åmyran på Stackrijsskogen, eller wetta hwem 
det hafwer giordt, och bäggie tilbudit det med sielf sins ede betyga, och inga fulla skiähl 
finnas dem at öfwertyga deth hafwa giordt, och ingen märkellig skada är där aftijmat. Därtill 
med pröfwes antändningen wara skiedt i låfgifwen tijdh; altså kan sochnan icke obligeras 
därföre plichta. Men Lars Rå, Faste Tohlsons hustru Märit Olufsdåtter och änkian hustru Gölu 
Olufsdåtter i Stackrijs, som hafwa sedt och blifit warse ellden wara löös, och ingen 
släckningzhielp kallat, eller strax dijth warit, finnas effter Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat 
1690 wara skyldige därföre at bötha 20 dahl. s.m:t eller plichta med kråppen, och därtill medh 
betalla till Swän Pederson i Härkie för dess opbrände hölada 16 öre s.m:t eller een iemngodh 
lada, som intet skiedt, om dee strax begifwit sig till ellden. 
 
4. Om skogzelden widh Swartsiön, hwarom å höstetinget agerades, undersöktes ytterligare, 
och tilspordes pijgan Märit Pädersdåtter ifrå Selånger sochn i Medelpad, om collega Matthias 
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Filmerus henne råkadt förledne sommar hoos Oloff Jonson i Rasten, och bedit henne berätta 
för länsman, deth ellden war löös widh Swartsiön? Resp. at hon war i Rasten tredie stoorbön-
dagzweckan at bryggia litet åth sin då warande huusbonde länsman Allexander Pållach, och 
om odensdagen [fol. 5r] kom Mattias dijth och hörde honom säija för Oluff at wid Swartsiön 
war nog röök, men intet badh han sig det för länsman säija, och icke ett ordh med sig tallt, och 
troor att han intet kände sig, och hon gått uth och in effter watn och wedh. Länssman berättar 
denne Märit komma ifrå Rasten om torsdagzafftonen, och intet föllia om storböndagzaffton 
till Swartsiön, utan den andre hans pijga, Märtha, och å höstetinget intet rätt sigh påmint och 
refererat. 
 Filmerus förehöltz at Märet nekar sigh wara ombedin at låta länsman wetta det ellden war 
löös wid Swartsiön? Resp. att han icke till henne i synnerheet deth sade, uthan sagdt uti 
hennes närwaru och Oloff Jonsons, at lensman borde dhet få wetta. Oloff Jonson i Rasten 
berättade, Matthias Filmerus komma till sigh om odensdagz middagen för 3:die storböndagen 
och säija att fuhl röök war öst widh Swartsiön, och fått till swar at han kan, kommande heem 
på Frössöen, deth låta lensman wetta. Filmerus föregaf sig mena pigan Märit dhet skulle för 
lensman sagdt, dhet hon säger sigh intet giordt, eftersom hon intet war därom bedin. Filmerus 
förmenar nog wara, at han sagdt dhet för Oluff Jonson, och at han bordt det kungiöra 
lensman. Oluff Jonson sade deth icke sin plicht wara, efftersom det sades på een annans 
skogh wara, icke [h]eller därom bedin wara, och han bedit honom dhet säija för länsman, enär 
han kommer heem, huilket han säger sig intet minnas om han så sagdt eller intet: hållandes 
sigh oskyldigh för eldens utsläppande, och at han den gången intet war å den sijdan om siön: 
wettandes intet hwem ellden utsläpt. Emellan stubben, därest ellden syndtz warit och brunnit i 
jorden, och Kiernmyran, som är Bällstadz slått, är een römåssaflodh, huaröfwer [fol. 5v] elden 
gått och af-brändt, och så till Kiärnmyran, som oslagen war, och afbrändt 20 lass staarängh, 
och derifrån till Tegmyran, som och oslagen war, och afbrändes därtill 9 lass staaräng. 
 Nämdens votum, att Matthias Filmerus kan intet hållas före hafwa uptändt och släpt uth 
elden, och den bråtzligen intet igenfins, och kan eij längre opsättias, och många kunna gå dijth 
åth hembligen at fiskia; altså är intet annat till råda, än tinglaget måtte efter 1690 åhrs skogz-
eldzplacat därföre plichta. Men Matthias Filmerus, som sedt elden wara löös, och deth icke 
wederbörligen gifwit an hoos sin näste granne länsman wid heemkombsten, kunna nemden 
intet frijkalla för böter, emedan som högstbem:te placat biuder att den som först warseblifwer 
ellden wara löös, skall strax angifwat. 
 Emedan som skogzeldh warit uthsläpt uti 3:die stoorböndagsweckan förledne sommar 
wid Swartsiön, och till 30 lass staarängzslått afbrändt, och den bråtzlige icke kan igenfinnas; 
altså till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz skogzeldzplacat a:o 1690 effter skogzordning-
ens 26 § såsom för annat dulgadråp, finner rätten skiähligt at tinglaget skall effter 25 cap. i 
Dråpm.b. L.L. böta 40 mark, huaraff Kongl. Maij:tt och cronan tilfaller halfparten. Och 
ehuruwäll collega Matthias Filmerus will wara uhrsächtadt at hafwa angifwit ellden wara löös 
wid Swartsiön, med deth han kommande därifrån det berättat för Oloff Jonson i Rasten och 
länsmans pijga Märit Pedersdåtter, som i Rasten samma gångh stadder war, så bekänner wäll 
Oloff Jonson att Filmerus för sigh det berättat, och fått till swar at han måtte deth låta läns-
mann, kommande på Frössöön, där dee bäggie boo, wetta, det [fol. 6r] Filmerus intet hafwer 
giordt, eij heller kan han bewijsa sigh committerat och bedit pijgan Märit det kungiöra ländz-
man at kalla släckningzhielp, hwar medelst ellden på 3:die dygnet sig widgatt och giordt stoor 
skada, som ransakningen förmår; altså och emedan som han försummadt at observera Kongl. 
Maij:tz nådigste förordning uti dess 1690 åhrs uthgångne placat om skogzeldar, som biuder 
att den som först blijr warse någon skogzeldh wara löös, skal strax angifwadt: förståendes 
hoos wederböranden, huilket Filmerus några dagar medan han i Swartsiön fiskiat, sedt, och 
dåch efftersatt; hwarföre finner rätten skiäligt at han till underdånigst föllie af högstbem:te 
Kongl. Maij:tz placat, skall böta 20 dahl. s.m:t, huaraf angifwaren niuter tredieparten. 
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5. Päder Anderson i Kyrkbyen fodrade aff Oluff Erichson i Fanbyen 13 dahl. s.m:t som han 
honom försträckt till gamle resterande chronones utlagors betallande 1693 om wåren, hwartill 
Oluff bejakar, och känner sigh dem skyldig wara, tillijka med dee andre arfftagarena. Sedan at 
han 1689 om wåren widh tilträdet länt af sin swärmoder, hustru Ingeborgh Jonsdåtter, 4 dahl 
s.m:t, och hans hustru länt 1 d:r s.m:t, hwartill han och beiakar och berättar bem:te 4 d:r s.m:t 
sig läna at kiöpa fröö och sädeskorn före: beklagandes och föregifwandes sig måst antaga 
halfwa hemmannet af 3 tunlandh, som ett åhr legat öde och i lin och fastan lägde, som den 
afweckne Nills Anderson lembnadt, hwarwidh ihugkommes att Nills Anderson skulle inlösa 
berörde halfwa hemman och brukat tillijka med det andra halfwa hemmannet, efftersom icke 
bestodz klyfwa hemmannet, och deth inlöst medh 20 r.d:r eller 30 dahl. s.m:t, huilka Erich 
Pederson skall emothtagit på sin hustrus och dess [fol. 6v] syskons wegnar, förmodandes niuta 
wedergällning för därpå giorde omkåstnadh, medan han måtte swara för fulla utlagor, och där 
han deth icke antagit, hade hemmanet blifwit aldeles öde och skattewrak, hwartill actor intet 
neka kunde: berättandes, dee andra arfftagarena afsagdt sig sin rätt däruti: warandes 5 st. 
systrar, nembl:n actoris hustru Kerstin Andersdåtter: warandes Kerstin Andersdåtter Erich 
Pädersons; Brita Andersdåtter, Anders Bärtillsons i Hallen; Märit Andersdåtter och een ogifft 
wid nambn Karin Andersdåtter. 
 Eric Päderson tilstår sig upburit af Nills Anderson 20 r.d:r eller 30 dahl. s.m:t, och däraf 
15 dahl. s.m:t till lösn för sin hustrues jordepart i ofwannembde halfwa hemman af tree tun-
landh, och 15 dahl. dito som Jönss Jöranson i Fillstadh swärmodren hustru Ingeborgh Jons-
dåtter länt, och Päder Olofson i Åkeräng emothtagit. Päder Olofson berättar Jönss Jöranson 
wara sig skyldigh 15 d:r s.m:t, och dem inwijst till hustru Ingeborgh, huilka Erich Pederson 
betallt, som skedde 1675, och resten a:o 1677. Hustru Ingeborg bekänner Erich Pederson 
hafwa betallt 10 r.d:r à 6 m:k som hon länt af Jöns Jöranson i Fillstadh, huilka lades i lösn för 
Skrapagiählan, som hörer denne halfwa gården till. Probsten h. Mårten Lundell hafwer af 
Oloff Erson at fodra 33: 10: 16 för länt frökorn, sommarföda och cronones utlagor, som we-
derkände äre på wåhrtinget 1693, och till säkerheet inprotocollerades hans ägendom, så löst 
som fast. 
 På 1693 åhrs öfwerlåpsränta rester 28 öre 6 p:g:r s.m:t. Swentienaren Anders Fanbergh 
hafwer at fodra på sin 1693 åhrs swentienarelöhn 7 d:r s.m:t. Dragon Erich Wässman hafwer 
länt Oloff Erson [fol. 7r] d. 8 julj a:o 1693 på liquidationsmötet tree dahl. s.m:t at bekomma 
1 ½ tunna korn, huilka Oloff Erson tilstår sig skyldig wara. 
 Oloff Erson berättar h. probsten hafwa i pant een bruhn klädesråck, werderat för 4 d:r 
s.m:t, och een ny rödh qwinfolkzkiortell för 6 dahl. s.m:t. 
 Oloff Ersons sädh är uthtröskadt, och är allenast 5 ¼ tunna. Ett gammalt stodh werderat 
för 2 dahl. s.m:t. 
 Härwidh ihugkommes at Oloff Erichsons giäldh är giordh under ächtenskapet, icke af 
hans förgiörellse, slösande, dubblande och särskilt wållande; altså kommer icke meera af 
hustruns odall fasta till dess betahlning än 1/3, till föllie af Kongl. Maij:tz resolution af d. 30 
maij a:o 1682. 
 Probsten h. Lundell refererade sig 1688 om winteren stå i kiöp och handell med alla 
wederböranderne om hela Fanbyens hemmannet, och låfwadt gifwa 50 r.d:r i caroliner, men 
hust. Ingeborgh Jonsdåtter därtill nekadt, och han henne låfwadt 5 r.d:r i discretion, men 
lijkawäll intet därtill samtyckt, och om deth skiedt, hade hemmannet 1688 blifwit besådt, som 
dess medelst intet skedde, utan låg öde och obrukadt, hwarföre discurerades om hon som 
därtill nekadt icke är ordsaken till ödesmåhlet, och billigt böör swara och betalla det åhretz 
utlagor för halfwa dehlen, och bestå omkåstnaden till dess opkiörtzell? Resp. hust. Ingeborgh, 
att hon intet kunde deth sällia för barnen, och dåttren Kerstin i synnerheet bedt henne därom. 
Probsten sade at odalsrätten hade icke därmedh kunnat barnen effter lagh betagas, huilket togz 
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i betenckiande, och stadnade därmedh, at hustru Ingeborgh intet kan graveras därmedh, effter-
som hon intet war befogat bårtsällja sina barns odals fasta, och intet kunnat förstå at barnen 
skulle sedhan dhet få lösa, uthan Nills Anderson, som halfwa hemmannet antagit, och rymdt 
[fol. 7v] därifrån öfwer till Nårie, och dhet sålledes blifwit 1688 öde och obrukadt, bör till uth-
lagorne swara, som tagas af dee 15 d:r s.m:t som han lefwererat till Erich Päderson för Skra-
pagiählans lössn, som häfdas under hemmanet, men icke bör Erich Pederson dem restituera, 
efftersom han bemelte giähle med egna penningar widh sitt tillträde inlöste, och wid afträdet 
igenbekom. 
 Saken öfwerlades, om Oluff Erson kan de jure påbyrdas någon åhrlig byggnad? 
 Resolutio: såwida husen woro förfallne wid hans tilträde, och han i sina fem åhr upbygdt 
een ny stall och half badstufwa, flyttiat och oplagat een gammal fählstall till fähuus, och 
flyttiat twenne bodar, och därtill medh måst taga skada och afsaknadh af det hemmannet legat 
i lin, och altså böre hans medarfwa swara till huusröta och gårdens bebyggiande effter syne-
domen. 
 Oloff Erson bör niuta för åkerens upp-plöijande, som legat 1688 obrukadt och okiörder, 
nembl. för 4/5 af 36 mälingar à 12 öre, som belöper 10: 25 3/5 öre af sin hustrus medarfwa, 
som komma på hans giälldz betahlningh och observeras i liquidationsräkningen. 
 Olof Erson hafwer med låf huggit på Swedieskogen 2 tålffter furutimber à 12 och 9 ahl. 
och dem i hoop fördt och 1/2 tålfft däraf fördt heem, som beräknas à 4 öre. Facit 3 d:r s.m:t. 
Effter något conference aftaltes och beslötz at hwar och een brister effter quotan, emedan som 
hela debet härkommer af försträckning till frökorn och cronones utlagors betallningh. 
 Enhälligt votum till effterfölliande dom. 
 Ehuruwäll probsten ährewyrdig h. Mårten Lundell hafwer låtit inprotocollera sin fodran 
af Oluff Erichsson i Fanbyen, som består, sedan hafde pant är effter laga wärderingh afdragen, 
af 25: 20: 16 s.m:t, så är lijkawäll [fol. 8r] skiähligt funnit at alla hans creditorer skola brista 
effter quotan, efftersom hela debet är härkommit af försträckt sädeskorn och cronones utla-
gors betahlande och swäntienare löön, warandes Oluff Ersons debet 41: 16 öre 22 s.m:t, till 
huilkas betahlning är at tillgå som föllier, nembl. 
 [1mo)] 1/3 af hans hustrues Kerstin Andersdåtters odals fasta uti halfwa Fanby 
hemmannet, som är in alles 1/5 efter Kongl. Maij:tz resolution a:o 1682, som effter landzens 
gemene marckgångh à 27 d:r s.m:t tunlandet belöper 5: 12: 21 3/15 [hovrättens renovation 8/15] 
s.m:t. 
 2do) Af 1693 åhr åhrswäxst 5 ¼ tunna korn à 3 ⅓ d:r, som är 17: 16: –. 
 3tio) Ett gamallt halt stodh för 2 d:r. 
 4to) 2 tålffter furutimber, huggne på Swedieskogen för 3 d:r. 
 5to) Bör han niuta wedergällning af sin hustrus syskon och medarfwa för deth han 
hemmannet i fast linne 1689 antagit, och deth åhretz uthlagor måst betalla: förståendes för 4/5 
af 36 mälingar à 12 öre, efftersom han och skadha och afsacknadt däraf och måst taga, som 
belöper 10: 25: 14 2/5 , giörandes tilsammans 38: 22 11 14/15 p:g:r s.m:t, och niuther h. probsten 
efter een särdeles repartition och fördehlningh 23: 26: 16 s.m:t. Hustru Ingeborgh Jonsdåtter 
4: 21: 4. Swäntienaren Anders Fanbergh 6: 16: 20. Öfwerlåpsräntan för 1693 åhrs Thomas-
mess termin 28 öre, och dragon Erich Wässman 2: 25: 12 s.m:t. Facit 38: 22 öre 11 14/15 . 
Hwad huusbyggnaden efter laga doom widkommer, så hafwer Oluf Erson af nyo upsatt en 
half badstuga och een stall, och dertill medh flyttiadt gamla fählstallen och uplagat till fähuus, 
och dessutan twenne bodar, såsom och tagit skada af det åkeren wid anträdhet war röthiger; 
altså kan rätten intet påbyrda honom meera för sina åhr byggia, utan samptlige måtte wara 
omtänckte at ersättia huad som därutinnan fehlar och återstår. [fol. 8v]  
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Liquidationsräkning med Olof Erszon i Fanbyen, nembl. 
 
Debet  Credit 
Till probsten h. Mårten,   Oluff Erichsons hustrus Kerstin Anders- 
som på wårtinget 1693  dåtters 1/5 af halfwa hemmannet löper 
erkiänd och inprotocolle-  efter landzsens gemene markgångh à 
rat är, sedan hafde pant   27 d:r s.m:t tunl:det 16: 6: 9 3/5  men efter 
efter werderingh afräch-  Kongl. Maij:ts resolution 1682 bör 
nadt är 25: 20: 16 allenast 1/3 af hennes odalls fasta  
Hustru Ingeborgh Jons-  gå till manssens gield, som är    5: 12:21 8/15 
dåtter i Fanbyen   5:  – :  – Aff 1693 åhrs åhrswexst är be-  
Swentienarens Anders  hållit 5 ¼ tunna korn à 3 ⅓ d:r 17: 16:  – 
Fanbergz 1693 åhrs lön   7:  – :  – Ett gammalt halt stodh   2:  – :  – 
Öfwerlåpsräntan för  2 tålffter furutimber huggne på 
1693 åhrs Thomasmess  Swedieskogen, beräknas för   3:  – :  – 
termin  – : 28:   6 Oloff Erson antagit 1689 om wåren 
Dragon Erich Wästmans  hemmannet i linn och lägde och måst 
försträchning till 1693 åhrs  swara till det åhretz fulla utlaghor, 
S. Johannis termins öfwer-  altså bör han niutha wedergällning 
låps räntas betahlning   3:  – :  – för 4/5 af 36 mäl. à 12 öre s.m:t 10: 25:14 2/5 
   [Summa] 38: 22:1114/15 
   Pro saldo rester, som för credi- 
  ________ torerne proportionaliter brister   2: 26:111/15 
  41: 16: 22  41: 16:22 
 
 Repartition 
Probsten h. Lundell niuter till sin betallning, nembl. 
Delsumma 
1.) 2/3 af kornetz wärde eller in natura 3 ½ tunna  11: 21:  8 
2.) 2 tålffter furutimber     3:  – :  – 
3.) Af hustru Kerstins 1/3 fasta odall 2/3, som är   3: 19:  8 
4.) Af Olufs hustrus medarfwas debet 10: 25: 14 2/5 för opkiörtzlen   5: 17: 20 
    23: 26: 12 
Swärmodran hust. Ingeborg Jonsdåtter 
    ett gammalt stodh     2:  – :  – 
    af Oluff Ersons hustrus medarfwa för opkördzlen   2: 21:   4 
      4: 21:   4 
Swentienaren Fanbergh 
    1 ¼ tunna korn     4:   5:   8 
    af hustru Kerstins 1/3 fast odall    1: 25: 15 
    af Oluf Ersons hustrus medarfwa   – : 17: 21 
      6: 16: 20 
Dragon Erich Wästman  
    13 ½ kanna korn    – : 25: 10 
    af Oluff Ersons hustrus medarfwa    2:  – :   2  
      2: 25: 12 
 Öfwerlåpsräntan af och med 14 ½ kanna   – : 28:  –   
 [Summa]   38: 22:  – 
[fol. 9r] 
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6. Jon Stehnson i Kiälen fordrade af påstmestaren Swän Danielsson 7 dahl. s.m:t, som 
skolle restera och återstå på een häst, som dantske profwiantskrifwaren Petter Petterson sigh 
tilhandlade a:o 1677 wid det danske troupperne marcherade wäst öfwer, för 10 r.d:r eller 15 
dahl. s.m:t, och påstmestaren låfwadt dem willia betalla, och han honom intet kände godh, 
och han dy öfwertallt Oloff Nillson i Wästerhus at cavera derföre, som han och giorde, och 
fått derpå 4 sexdalers plåtar? Resp. at han war wäll profwiantskrifwaren skyldig 10 d:r s.m:t, 
och öfwer 30 d:r dito hade af soldaterne under lijfcompagniet och underofficererne at fodra, 
men måtte lijkwäll låfwa betalla besagde 10 d:r s.m:t, men aldrig låfwadt betalla 10 r.d:r eller 
15 dahl. s.m:t, icke heller nånsin begiert Oloff Nillson i löfte för sigh och dem: warandes den 
tijden fast mehra betrodd än Olof Nillson, och aldrig det hördt förr än nyligen, som updichtat 
är, och swågrarne sins emellan sammanspunnit, och sielfmant betalt honom een gång 3 st. 
sexdahlers plåtar, och andre gången 2 st. dito, och sedan 1677 ingen hördt derom talla förr än 
nu, och hade han hafft något at fodra, wisserligen hade han fodrat enär han 1680 om wåran 
boförde ifrå Frössöön, där dee beggie boende war, erkännandes intet hans swåger och 
systerman Oluff Nillson at wittna derutinnan. Icke desto mindre förhördes Oluff Nillson, som 
berättar sigh möta Swän Danielson i nu warande påstmestars gårdh och af honom blij bedin at 
gå i löffte för een hästz betallning, deth han säger sig giöra, men intet minnas huru stoor 
summan war, och aldrig sedan hördt däraff, för än Jon bedit sig komma och wittna i saken, 
och sedan Jon honom påminde, sade honom sig för twå eller 3 åhr sedan kräfia, och fått till 
swaar at han som begynt betalla lärer fullgiörat: utlåtandes sigh kunna skaffa provianskrif-
warens Petter Pettersons attest, at påstmestaren lofwat betalla [fol. 9v] 10 r.d:r eller 15 dahl. 
s.m:t för hästen, huar emoth påstmest:n intet meera sade, om han icke öfwertallar honom, som 
han giordt sin swåger Oluff Nillson; altså förehöltz Jon Steenson at bekommande attest i 
Nårie måtte wara af någon rätt verificerat; boor han å landet, då af tingzrätten, och boor han i 
någon stadh, då af magistraten, hwarmed det förblifwer. 
 
7. Jon Stehnson krafde påstmestaren Swän Danielson för 2 tunnor länt korn, een tunna 1676 
om hösten, och een tunna 1677 om wåren? Rp. att han bekommit en tunna icke på någon 
betallningh, utan för deth han effterläth sin lagstadde dräng Casper at blij knecht i Jon 
Nillsons broders, Oluff Steensons, ställe, och Oluf war då i brödh med John, och tiente 
Caspers åhr uth, det deras moder, som huushållet förestod, skall wetta. 
 Jon Steenssons moder, hustru Rangnell, betygar Jon länt påstmestaren 2 tunnor korn, och 
hon den ena tunnan efftergifwit för deth han effterlåtit sin drängh blij knecht i Olufs ställe. 
 Hustru Kerstin Ersdåtter i Glasätt, som den tijden tient hoos påstmestaren, berättar sig eij 
minnas honom meera få än een tunna för drängen. Hustru Rangnell föregifwer at Israel 
Simonson i Hallen och Hammardahl tiente då hoos påstmestaren och emothtogh korntunnan, 
och kan deth bewittna. Postmestaren berättar sig eij minnas den bekommit, och där bewijses 
honom fått korntunnan, undrager han sig intet den betalla. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom påstmestaren Swän Danielson föregifwer sigh intet meera af Jon Steenson 
bekommit än een tunna korn för deth han effterläth sin drängh Casper at gå soldath i hans 
broders Oluff Stehnsons ställe, dhet modren hustru Rangnell betygar sigh efterlåtit, hwarmed 
deth [fol. 10r] blifwer, och huad den andra korntunnan widkommer, som Jon Steenson fodrar 
och påstmestaren intet kan sigh påminna hafwer bekommit, och hans då warande drängh 
Israel Simonson skall emothtagit, beroor till dess Israel blijr lagligen därom förhörder. 
 
8. Halfwa lensmanshemmannet i Håff aff 4 ⅓ tunland betyges intet warit 1693 brukadt, utan 
legat i fast lin och lägde. 
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9. Dato företogz effterskrefne husesyner under lijffcompagnie och iemfördes medh Kongl. 
Maij:ts husesynsordning af åhr 1681, och befans och beslötz som föllier, nembl. 
 Frössö sochn. Härkie, Swen Peersons hemman 6 ½ tunl:d skatte, dragoneqwarteer. 
 Hwardagzstufwan öster på gården 9 ¾ ahl. lång 10 ahl. bred. Spiselln med dess bakugn 
med murstänger och twenne spield ferdige, och felas iernstålpen som kiöpes för 16 öre. Dug-
ligit innanrede in alles, och skårssteen ofwan taket utan chrona, som lagas med 8 öre. 
 Framcammaren färdig enär chronan på skorssteen giöres färdig med 8 öre. 
 Giäststufwan wäster på gården 9 ½ aln lång och 10 ahl. bredh, är medh färdigt innanrede. 
Nårre och södre syllorne aldeles förruttnade, och siette knuten på södra långwäggen löös och 
förruttnadt. Spijselln med bakugn färdig medh jernstålpe och murstänger, windspiellet sund-
rigt och skåttspieldet af trä. Skårssteen utan crona. En ny stufwa opsatt sedan synen höltz, 
med färdigt innanrede, windspieldet måtte uthtagas och kan med arbetet med skårsstehn intet 
ringare giöras än 24 öre, och skåttspieldet köpes för 24 öre. 
 Giästcammaren wäster på gården 8 ¾ ahl. långh 8 ahl. bredh, med hwalfd spisell färdig, 
tillijka med innanredet. 
 Wisterhuset wäster på gården 6 ahl. långt dito bredt [fol. 10v] med utskått öfwer porten, 
dugelligit in alles. 
 Sädes- och miöhlbod öster på gården 5 ahl. långt 7 ¾ ahl:r bredt med öfwerbåtn, wäggiar 
och taak duglige. Östre och wästre syllorne något i jorden sunkne, som berättes wara botadt. 
 Redskapshuset brede widh miöhlbodan med gamallt och dugligit brädtaak. 
 Hemblige huset wid stallen färdigt. 
 Badstufwan wästernorr om gården 7 ahl. långh 7 ¾ ahl. bredh, takweden är oduglig, som 
dijtlägges medh 1 d:r s.m:t. 
 Stallen öster på gården 7 ahl. långh 7 ¼ ahl. bredh à 3 hästrum. Underste syllorne på både 
långwäggiarne i jorden något sunkne och förruttnade, som bewaras med näfwer och ståckar 
för 8 öre. 
 Fähuset öster wid gården 14 ¼ ahl. långt 12 ¼ ahl. bredt, är till wäggiar dugligh, taket 
belagdt 2/3 med näfwer och 1/3 med bark och tällningar, wäggen wid dyngstahn ofodrat, som 
kan med näfwer och wärkie giöras medh     1: 16: – 
 Foderbodan wäster på gården är med odugelig taakwedh och beggie täckiorne förlorade, 
som lagas medh     – : 21: 16 
 Kornladan söder på gården 13 ¼ ahl. långh 10 ½ aln bredh, till wäggiar och taak dugligh. 
 Åkeren är i godt och fult bruk och 2:ne humblegårdar in alles af 250 stöör öster om går-
den. 
 450 fambnar haga med wideband bunden, dåch ståendhe, som räknas för half à 1/2 öre 
      7:  1: – 
 Skiffteshagan emellan Erichsgården och denne till siu famnar med wideband à 1/2 öre 
      – :  3: 12 
 På ladutaken i Böle emellan Fillsta och Knyta odugl. tak och giöres brädtak å alla tree à 
10 ⅔ öre     1: – :  –  
 [Summa]   14:  2:  4 
 Ofwanskrefne fehlachtigheet dömmes Swän Pederson nästkommande sommar wid laga 
botum tillgiörande ehrsättia. 
 
10. Steensgården, Elias Ifwarson, 6 tunlandh skatte. 
 Hwardagzstufwan öster på gården à 10 ahl. långh 9 ¾ ahl. bred. [fol. 11r] Spiselln med 
bakugn ferdig med dess tilbehör, ståndsängen bårtlånt, som igenskaffas. Nårra långsyllan med 
wäggen i jorden sunken, och måtte mullan wäll ifrån kastas och med näfwer och ståckar be-
waras för och medh     – : 21: 16 
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 Framcammaren i samma knytning med stufwan 5 ¼ al. i quadrat, dugligit innanrede. 4 
rutor på ena fönstret bårta    – :   4: – 
 Östre syllan och ståcken thernäst i jorden sunckne, som conserveras med näfwer och 
ståck    – :   8: – 
 Giäststufwan 10 ½ ahn lång 9 ¾ ahl. bredh, ett spield i bakugnen felas, som gåes förbij, 
efftersom bakugn är i hwardagzstufwan. 4 st. stoora fönster aldeles oduglige, som köpes för 2 
dahl. s.m:t. Syllan på nårre sijdan och ståcken thernäst med mull öfwerhölgd. Mullan frånkas-
tas och med näfwer och warpar bewaras medh 24 öre, facit    2:   2: – 
 Skårsteenarne alla tree ofwan taket bör kalkslåes, och å den medleste felas cronan, som 
æstimeres kunna skee medh     2:  – : – 
 Ett gammalt låfft öster på gården med utskått öfwer porten af twenne öfwer- och een 
underbod. Underbodan 6 ½ aln långh 6 ¼ aln bredh, räknas för wisterhuus, och dee twenne 
öfwerbodar för sädes- och miöhlbodh. På södre öfwerbodan felas låås, som köpes för 12 öre. 
Näfwertaket och taakweden odugligh, och raffterne sammalledes, som opteckies med näfwer, 
takwed och raffter för 4 dahl. Facit    4: 12: – 
 Hemblige huset brede widh låfftsbyggningen. 
 Redskapshuset wäster på gården med duglige wäggiar och upruttin taakwedh, är kullrif-
wen och fähuset satt i stället, blijr altså gamla låfftet wäster på gården räknat för redskaps-
huus. 
 Badstufwan öster om gården 7 ahl. långh 6 ¼ ahn bredh, barktaket odugel., är nyligen up-
brunnen, och een ny opsätties för    8:  – : – 
[fol. 11v]  
 Stallen öster på gården 8 ahl. långh 6 ¾ ahl. bredh, 3 hästrum och höskulla etz. 2 st. ståc-
kar wid dyngstahn förruttnade, utruttin taakwed och raffter dito, som giöres ferdigt medh 
      3:  – : – 
 Fähuset söder på gården 12 ahl. långt 10 ahl. bredt à 8 båsrum, är æstimerat kunna ett åhr 
till brukas. Och såwida deth intet kan repareras till gagns, dy giöres ett å nyo för 16:  – : – 
 Lilla gamla stallen wäster på gården till swijnhuus, som är förstördt, och ett opsätties af 
nyo medh     1:  – : – 
 Gamla kornladan söder på gården med dugl. barktaak för foderbodh. 
 En kornlada af nyo upsatt brede widh den gamla, 13 ¾ ahl. lång 10 ahl. bredh, är färdigh. 
 Åkeren yppen fåhr och merndels wäll brukadt. 
 Humblegård à 500 stöör wäll häfdat. 
 Gärdzlegårdar till 500 famnar med granband laggill,  
 320 famnar med wijdebandh à 1/2 öre    5:  – : – 
 2 ladutak i ängiet wid Mielle odugl. à 10 ⅔ öre   – : 21: 16 
 En dito ibidem all odugeligh     1: 16: – 
 I Swartsiön odugl. lador och een dito taklöös    2: 10: 16 
 [Summa]   47: 22: – 
 
 Närstående feelachtigheet dömmes inom åhretz förlåpp ersättias wid laga böther 
tilgiörande. 
 
11. Oloff Jönsons hemman i Walle 5 tunland skatte, indeelt compagnie prophossen. 
 Hwardagzstufwan wäster på gården 10 ahl. i quadrat, af nyo upsatt med een framcammar 
à 6 ¾ ahl. långh, färdig spisell och bakugn med alt tilbehör. 4 st. fönster, 3 rutor sunder à 1 
öre. I cammarspiselln felas ett spieldh à 24 öre   – : 27: – 
 Östre stufwan, som kallas gäststugan, 8 ½ aln långh 10 ahl. bredh, är till wäggiar och tak 
aldeles odugligh, och bör een ny opsättias, som pröfwes med förra innanredet kunna skee 
medh och för   10:  – : – 
[fol. 12r]  
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 Låfftsbyggningen wäster på gården med twenne öfwer- och twenne underbodar. Den 
nedre bodan 5 ½ aln lång 7 ½ aln bredh, till sädes- och miöhlbodh, den medleste af dito längd 
och bredd till wisterhuus med port och portlijder, wäggiarne på nårre underbodan af jorden 
mycket skadde, och måtte bohlslåes med 1 ½ d:r, och låfftstaket, förutan deth som sedan 
synen höltz är giordt, repareres medh 10 ⅔ öre. Facit   2:  – : – 
 Hemblige huset brede widh kornladan aldeles förloradt, som giöres medh   1:  – : – 
 Badstufwan 7 ahl. långh 8 ahl. bredh, med färdigt innanrede, gamla wäggiar och taket 
odugel., som repareres medh      1: 16: – 
 Stallen wäster på gården 7 ahl. långh 8 ahl. bredh, duglig till wäggiar och taak, dhet ena 
gångiernet på dören sundert     – :  1:  8 
 Fähuset öster om gården 12 ¼ ahl. långt 10 ½ aln bredt, färdig innanbyggning, taket 
dråppachtigt, och förloradt dör och gångiern, som giöres och repareres medh   – : 21: 16 
 Swijnhuset är förloradt, och ett nytt opsättes medh    1:  – : – 
 Den östre underbodan i gamla låfftsbyggningen söder på gården till foderbodh, dugl. dör 
etz. 
 Kornladan söder på gården 13 ahl. långh 10 ½ aln bred, med loa och gålff etz. Nårra lång-
syllan med ståcken thernäst aldeles fördärfwadt, och den östre syllan half i jorden rutten, 
odugligit näfwertaak in alles, kan eij giöras duglig med mindre den nedertages och under-
timbras etz, som æstimeres för   10:  – : – 
 Åkeren är i godt och fult bruk, och humblegården ofwan gården à 300 stöör är sedan 
synen höltz reparerat. 
 300 fambnar haga med wijdeband bunden, dåch stående à 1/2 öre   4:  – : – 
 Ladun i Siölägden med odugligit taak, som upteckes medh   1:  – : – 
 Ladan i Skiedomslägden i krigztijden opbränd. En stoor opsättes för   3:  – : –   
    36: 13: 16 
 Närskrefne fehlachtigheet dömmes innom åhretz förlåpp ersättias. [fol. 12v]  
 
12. Tann, Erich Gunnarsons hemman, 4 tunland, som Michell Jonson åboor, dragonquarteer. 
 Hwardagzstufwan nårr på gården 10 ahl. långh 10 ahl. bredh. Spiselln med bakugn 
ferdigh, och fehlas jernstålpan à 16 öre. 4 st. rutor på 2:ne fönster bårta à 1 öre. Skårssteen 
ofwan taket okalkslagen för 16 öre, belöper     1:   4: – 
 Takweden dijthlägges för     – : 10: 16 
 Förstugucammaren färdigh med sitt innanrede, och smellåset å dören odugligit, som 
lämbnas. 
 Giäststufwan 10 ¼ ahl. långh 10 ahl. bredh, till wäggiar och taak [syllor] dugligh, sampt 
allt annat innanrede, en jernstålpe i spiselln felas, som köpes för 16 öre. Skårssteen ofwan 
taket något sunder och halfwa cronan bårta, som botas medh   – : 16: – 
 Giästcammaren wäster på gården 8 ahl. långh 9 ahl. bredh, duglig in alles, enär skårssteen 
ofwan taket till een dehl kalkslåes, som skieer medh  – :   8: – 
 Hembl.huus fins dugel. brede widh giästcammaren. 
 Wisterhuset öster på gården 8 ahl. långt 5 ½ aln bredt, med twenne bodar och öfwerbåtn 
dugl. och färdigh. 
 Sädes- och miöhlbod öster på gården af twenne små rum, färdig till wäggiar och taak och 
underbyggningh. 
 Redskapshuset blijr underbodan i wästre låfftsbyggningen. 
 Badstufwan nårr om gården 6 ahl. långh 5 ½ aln bredh, dugeligh. 
 Stallen öster på gården 8 ahl. lång 6 ½ ahl. bredh, färdig med sitt tilbehör, 
 Fähuset wäster på gården 14 ahl. långt 8 ½ aln bredt, à 9 båsrum. 3 st. ståckar å wäggen 
wid dyngstaan half förruttnade och takweden ruttin, och ett nytt och färdigt upsatt. 
 Swijnhuset iempte fähuset odugl. Ett nytt opsatt. 
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 Gamla ladan söder på gården till foderbodh med duglige wäggiar och gammalt näfwer-
taak och ruttin takwedh, och ny dijthlägges för    1: 10: 16 
 Kornladan söder på gården 12 ½ aln långh 10 ahl. bredh, färdig loa och ett gålff, dråpp-
löst näfwertaak och dugeligh takwedh.[fol. 13r]  
 Åkeren finnes wara wäll häfdat och i godt bruk, och humblegården till 230 stöör sammal-
ledes, 
 Gärdzlegårdar 509 fambnar dugeligh och 150 dito gammal, dåch stående, och kan repare-
ras medh    – : 16: – 
 Ängiesladurne duglige och behåldne.  ________ 
 Dömmes nästkommande wåhr ersättiadt.    4:   1:  8  
 
13. Tann, Oluff Månsons hemman, 2 tunland skatte, och dess son Månss är swentienare. 
 Hwardagzstufwan nårr på gården [lucka] ahl. lång [lucka] ahl. bred. Spiselln med bakugn 
i stufwan, och felas spield i bakugnen. Alla syllorne äro förderfwade, och chronan af 
skårssteen een deel bårta, och taakweden ruttin. En ny opsatt och färdig giordt. 
 Giäststufwan 9 ¼ ahl. långh 10 ahl. bredh, opsatt af nyo med förstufwa där iempte. 
 Wisterhuset wäster på gården 6 ½ ahl. långt 6 ¾ ahl. bredt, med öfwerbåtn. En ståck på 
wästre och en dito på den östre gafwelwäggen förderfwade. Betyges wara kullhafd och 
reparerat. 
 Sädes- och miöhlbod öster på gården med een öfwer- och een underbodh, 5 ahl. långh 
4 ½ aln bredt, med ett skiuhl à 3 ½ aln långt. Dess östre knuth något i jorden sunken, och een 
ny bodh wäster på gården upsatt och förfärdigat. 
 Redskapshuset blijr under skiuhlet på östre wäggen om miöhlbodan. 
 Dugeligit hembligit huus wid kornladan tillijka med portlijdret söder på gården. 
 Dugel. badstuga nårr om gården 5 ahl. långh 6 ahl. bredh, med tårftaak och näfwer. 
 Stallen öster på gården 10 ahl. långh 6 ahl. bredh à 4 hästrum och skullan ofwanpå, 
dugligit näfwertaak. 3 st. ståckar wid dyngstahn halfruttnade, som fodras med   – : 10: 16 
 Fähuset söder om gården 12 ahl. långt 10 ahl. bredt, ferdigt innanrede, dugl. wäggiar och 
taak, dåch behöfwes wäggen widh dyngstahn fodras och conserveras, som kan skee med  
     – : 16: – 
 Swijnhuset fins brede widh hembl.huset. [fol. 13v]  
 Foderbodans taak, söder på gården, något dråppigt, som måste botas medh  – :  4: –  
 Kornladan söder på gården 12 ahl. långh 9 ½ aln bredh, 2:ne gålff och färdig loa, till wäg-
giarne merndels gammall och een ny opsatt och färdig giordt. 
 Åkeren är i godt och fult bruk, och wäll häfdadt humblegård till 200 stänger. 
 330 famnar dugeligh haga och 20 famnar 1/3 dugeligh, dåch stående, à 1/2 öre 
     – : 10: – 
 Ängiesladurne äre fundne dugelige.  ________ 
      1:  8: 16 
 Dömmes nästkommande wåhr fulgiörat. 
 
14. Swän Larssons hemman i Tann, 1 ½ t:l:d skatte, dragonquarteer. 
 Hwardagzstufwan nårr på gården 9 ½ ahln långh 10 ahl. bredh, är till innarede färdigh, 
men muren där windspieldet är, något förderfwadt, och syllan på nårra wäggen i jorden 
sunken, och brädtaket odugeligit. En ny opsatt och färdigh giordt. 
 En ny opsatt giäststufwa med een framcammar, medh förstuga där iempte à 12 ahl. långh 
10 ahl. bredh. 
 Wisterhuset nårr om gården 5 ahl. långt 6 ahl. bredt, med öfwerbåtn etz. allt färdigt. 
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 Sädes- och miöhlbodh iempte wisterhuset på stålpar satt, 4 ½ ahl. långh 5 ahl. bredh, fär-
dig underbyggningh och wäggiar, näfwertaket gammalt och takweden dels gamall, som berät-
tes wara reparerat. 
 Gamble stallen söder på gården till redskapshuus med merndels duglige wäggiar och 
taak. 
 Hembligit huus iempte redskapshuset. 
 Badstugan nårr om gården 5 ahl. långh 6 ahl. bredh, duglige wäggiar och syllor, men 
takweden ruttin, som giöres medh   – : 21: 16 
 Dugelig stall à 3 hästrum 9 ahl. långh 6 ahl. bredh, med skulla på. 
 Fähuset öster wid gården 12 ahl. långt 10 ahl. bredt, nederste syllan wid dyngstahn för-
ruttnadt in alles. Ett nytt och färdigt upsatt.[fol. 14r]  
 Foderbodan iempte fähuset med duglige wäggiar och godt brädtaak. Swijnhuset dugel.  
 Kornladan söder på gården 12 ahl. långh 10 ahl. bredh, med färdig loa och twenne gålff. 
Knuten på nårra långsyllan förruttnadt och taket dito, som giöres dugl. med    2:  – : – 
 Portlijder är wid kornladan. 
 Åkeren är i godt och fult bruk. Humblegård söder om gården à 200 stöör wäll häfdadt. 
 290 famnar dugeligh haga. 
 80 dito med widebandh à 1/2 öre    1:   8:   – 
 Dömmes nästkommande wåhr at botas.    3: 29: 16 
 
15. Bärge, Lars Jonssons hemman, 4 ½ tunland skatte, dragoneqwarteer. 
 Dagellig stufwan norr på gården 8 ahl. långh 10 ¼ ahl. bredh, med en framcammar i sam-
ma knythning 5 ¼ ahl. långh. Spisell i stufwan såwäll som i cammaren med alt ferdigt tilbe-
hör, wäggiarne dugel. och takweden ruttnadt, och beggie skårssteenarne okalkslagne, betyges 
sedan synen höltz wara reparerat. 
 Gäststufwan 8 ½ aln lång och dito bred med hwardagzstufwan, wäggiarne duglige, men 
takweden något ruttnadt: warandes en framcammar à 4 ahl. långh ihopknytt med stufwan, och 
dugelig tilbehör i stufwan, såwäll som i cammaren. Skårssteen ofwan taket på stufwan okalk-
slagen, gamble takweden ligger än qwaar, och tählningar heemförde, skårssteen okalkslagen. 
 Wisterhuset wäster på gården med öfwerbåtn och uthskått öfwer porten, 7 ½ aln långt 5 
ahl. bredt, taak och wäggiar dugl. 
 Miöhlbodh och sädesbodh öster på gården 6 ¼ ahl. lång 5 ¼ ahl. bredh med öfwerbåtn 
och utskått öfwer porten, till wäggiar och taak dugligh. 
 Redskapshuset brede widh wisterhuset, 2:ne dörar och gångiern. [fol. 14v]  
 Badstugan nårr om gården [lucka] ahl. långh [lucka] ahl. bredh, medh färdig ugn och 
lafwar. En ståck på nårra och een dito på wästra wäggen något i jorden sunkne och ruttnade, 
som repareres och conserveres med näfwer för   – :  8: – 
 Stallen söder på gården 7 ahl. i quadrat à 5 hästrum med skulla ofwanpå, dugligh in alles. 
 Hembl.huset iempte stallet ferdigt. 
 Foderbodh söder på gården med 2 dörar, goda wäggiar och tällningar på taket, 
 Fähuset söder om gården 14 ahl. långt 11 ahl. bredt, till wäggiar och taak dugeligh. 
 Swijnhuset iempte fähuset färdigt.  
 Kornladan söder på gården 10 ¼ ahl. långh 14 ahl. bredh med färdig loa och 2:ne gålff, 
wäggiar och taak alt dugl., och halmlijdret ihopknytt med kornladan. 
 Åkeren finnes i godt och fult bruk, och wähl häfdat humblegård till 300 stöör. 
 660 famnar dugelig haga med granband bunden. 
 360 dito med widebandh bunden, räknas för 1/2 à 1/2 öre    5: 20: – 
 260 famnar odugelig haga och står lutat à 1 öre    8:   4: – 
 Ängiesladurne äre fundne duglige och behåldne. ________ 
    14:  – : – 
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 Dömmes nästkommande wåhr ersättiat. 
 
16. Bärge, Oluff Olufsons hemman 3 ½ tunl. skatte, dragoneqwarteer. 
 Hwardagzstufwan wäster på gården 10 ahl. i quadrat, med ferdig spisell och bakugn i en 
röökgångh med dess tilbehör, och sielfwa innanredet i stufwan dugligit. Södre och nårre 
långsyllorne aldeles ruttnade och wäggbandståckarne dito. Sedan synen höltz kulhafwen och 
med nytt förbättrat.  
 Gäststufwan österföre serdeles ihopfelt i förstufwan, 14 ahl. lång 10 ahl. bredh, medh 
framcammaren förståendhes, med färdigh spisell och bakugn etz. och annat innanrede, wäg-
giar [fol. 15r] och taaket alt dugel., å skårssteen ofwan taken kalken een deel bårta, som sedan 
synen höltz är botat. 
 Wisterhuset söder på gården 6 ahl. i quadrat, med öfwerbåtn och jäll öfwer porten. 
Underste ståcken på nårre sijdan aldeles förruttnadt, och ruttin takwedh å nårre sijdan, æsti-
meres kunna göras ferdigt medh     2:  – : – 
 Sädes- och miöhlbod söder på gården 6 ahl. långh 6 ½ aln bred, afbalkadt i 2:ne rum, den 
östra dören uthan gångiern och låås, som skaffas för 21 ⅔ öre. På öfwerbåtn af östra rummet 
en dehl af bräder bårta, som dijtlägges medh 8 öre. Facit  – : 29: 16 
 Redskapshuset wäster på gården, 3 ståckar på östre sijdan och 2:ne dito på den wästre 
alldeles förruttnadt, och taket dito, bör nederhafwas och förbättras, som kan skiee medh  
      2:  – : – 
 Stallen wäster på gården 7 ¼ ahl. långh 6 ¼ ahl. bredh à tree hästrum och skulla ofwanpå, 
wäggiarne och syllorne dugellige, een dehl af takweden något odugeligh, som repereres medh
     – : 10: 16 
 Badstugan norr om gården 6 ahl. i quadrat, ferdig in alles. 
 Hembl.huset bakom stallen. 
 Ett fähuus wäster om gården 14 ahl. långt 11 ahl. bredt, färdigt innanrede, wäggiarne och 
syllorne behåldne och dugellig taakwedh. 
 Foderbodan wäster på gården medh en öfwerbygd skulla, wäggiar och syllor färdighe och 
dugel., dråpplöst näfwertaak, och merndels ruttin taakwed. En ny opsatt och förferdigat. 
 Kornladan wäster på gården 12 ¼ ahl. i quadrat, med färdig loa och twenne gålff, wäg-
giarne duglige och 1/3 af takweden något ruttin, som medh tällningar ähr belagdt. 
 Åkeren finnes i godt och fult bruk. Humblegården till 3 stycken à 150 stöör någorlunda 
brukadt och häfdat, och är sedermeera förbättradt. [fol. 15v]  
 Gärdzlegårdar 500 famnar haga med granbandh, 200 dito med widebandh, dåch stående à 
1/2 öre     3:   4: – 
 Ängiesladurne duglige och wid macht håldne. ________ 
      8: 12:  8 
 Dömmes nästkommande [wåår ersättia feelachtigheeten]. 
 
17. Bärge, Oloff Andersons hemman, 4 tunland skatte, des son Oloff är swentienare. 
 Hwardagzstufwan 10 ahl. i quadrat, med sitt innanrede färdig, tillijka medh spisell och 
bakugn och dess tilbehör. Nårre syllan med een ståck aldeles förruttnade, och taket aldeles 
odugeligit, skårssteen ofwan taket okalkslagen. Sedan synen höltz en ny stufwa upsatt och 
förferdigat, så när som panehltaket, som skaffas och dijthsättes med och för   3:  – : – 
 Giäststufwan 11 ahl. långh 10 ahl. bredh med een cammar, duglig till wäggiar och taak 
med innanredet, och felas tree st. spield i röökgångarne, nembl. i stufwans, bakugnens och 
cammarens. 2:ne spield emedan som en bakugn och är i hwardagzstufwan, som kiöpes à 24 
öre      1: 16: – 
 Wisterhuset blifwer gamla byggningen söder på gården af 2:ne öfwer- och 2:ne 
underbodar 6 ¼ ahl. lång 10 ahl. bredh. 
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 Låfftsbyggningen öster på ården med öfwerbåtn och uthskått öfwer porten, den nedre 
bodan à 4 ahl. i quadrat för sädes- och miöhlbod och felas ett låås som dertill köpes för 
     – : 12: – 
 Hela byggningens taak aldeles odugl., som giöres dugl.    3:  – : – 
 Nårra fähuset till redskapshuus med duglige wäggiar och taak. 
 Badstufwan söder om gården 5 ½ ahl. i quadrat, är ny opsatt med sitt innanrede. 
 Hembl.huus fins öster på gården. 
 Stallen wäster på gården 7 ahl. långh och dito bredh, med hörum och skulla, à 4 hästrum. 
Östre och nårre långsyllorne aldeles förruttnade, och 3 st. ståckar å wäggen wid dyngstahn 
dito. Sedan synen höltz een ny [fol. 16r] opsatt utan gålff och krubba, som giöres medh  
      2:  – : – 
 Ett fähuus söder om gården 13 ahl. långt och 10 ahl. bredt à 8 båsrum, kan icke räknas för 
laghgillt, och ett nytt opsättes medh  15:  – : – 
 Swijnhuset ferdigt. 
 Foderboden öster på gården gammal, både till wäggiar och taak, som kan passera denne 
gången. 
 Kornladan söder på gården 11 ahl. långh 12 ahl. bred, färdig loa och 2:ne gålff, odugl. 
takwed, som dijtlägges medh     4:  – : – 
 Åkeren är i godt och fult bruk. 2:ne humblegårdar à 160 stänger. 
 550 famnar med widebandzhaga, sompt af gamalt och nytt gärdzell halfgillat à 1/2 öre 
      8: 19: – 
 Ängiesladorne behåldne och förswarligen håldne. ________ 
    37: 15: – 
 Närskrefne fehlachtigheet ersätties innewarande åhr medh 37: [15] öre s.m:t. 
 
18. Reggort Olufsons hemman i Bärge 4 tunland skatte, swäntienaren Peer Sijk inquarterat. 
 Hwardagzstufwan öster på gården 10 ahl. i quadrat, wäggiarne duglige och taket dito, 
sampt sielfwa innanrede färdigt, såsom spisell och bakugn etz. 4 st. fönster, twå rutor bårta. 
Skårssteen ofwan taket måste kalkslåes. En ny stufwa opsatt 1693 och är färdigt, men skårs-
steen kalkslåes för      – : 21: 16 
 Giäststufwan öster på gården 11 ahl. långh 10 ahl. bredh, syllor och wäggiar dugl. och 
swarsgode. 6 st. fönster, 5 rutor bårta à 1 öre. En jernstålpe i spiselln felas för 16 öre. Gålfwet 
måste lagas och ihoopdrifwas för 21 ⅔ öre, och å skårssteen felas cronan. En ny spisell opsatt, 
som kalckslåes medh 21: 16. Facit    2:  – : – 
 Wisterhuset är stålpherberget östsöder i gården 5 ahl. i quadrat, dugligh till wäggiar, men 
gammalt dråpplöst näfwertaak, och taakweden gammal, som giöres ny medh   1:  – : – 
 Låfftsbyggningen wäster på gården med 2:ne öfwer- och een underbodh. Till sädes- och 
miöhlbodan är utsedd underbodan, 6 ahl. i quadrat, wäggiarne laghgilla och taket dito. 
[fol. 16v]  
 Redskapshuset under låfftsbyggningen wid portlijdret är underbodan. 
 Hemblige huset i gården, taket bör förbettras medh    – :  6: – 
 Badstufwan wäster om gården aldeles odugeligh. En ny opsatt. 
 Stallen wäster på gården 6 ½ ahl. långh 7 ½ ahl. bredh à 4 hästrum och skulla ofwanpå, 
wäggiar och syllor sampt taket alt dugeligit, allenast wäggen wid dyngstaan blifwer fodrat, 
som skieer medh    – : 10: 16 
 Fähuset söder om gården 13 ahl. långt 10 ahl. bredt, färdigt innanrede. Nårre twärsyllan 
in under ruttnadt, som conserveras med näfwer för  – :   8: – 
 Swijnhuset söder på gården iempte hembl.huset. 
 Foderbodan är gamla stålpherberget öster på gården, med dör, gångiern och skrålåås. 
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 Kornladan söder på gården 13 ahl. långh 10 aln bredh, medh färdig loa och 2:e gålff, 
wäggiar och taak dugl. 
 Åkeren finnes i godt och fult bruk. 
 Humblegård till 150 stöör, och kan eij medelst stenig jord widare widgas wid gården, 
men måtte annorstädes uthsees tienligit ställe, och anläggias åthminstonne till 50 stöör. 
 345 famnar haga med wideband och står lutadt à 1/2 öre    5: 12: 12 
 Ladan i Stussen[?] ett lass, odugl., som bygges med    – : 24:  –  
    10: 19:  4 
 
 Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes innewarande åhr ersättiat blifwa, och wara för-
tencht ett nytt fähuus opsättia. 
 
19. Bärge, Pär Peersons hemman, 2 ½ tunl. skatte, swäntienaren Erich Olufson. 
 Hwardagzstufwan nårr på gården 10 ¼ ahl. långh 10 ahl. bred. Spiselln med bakugnen 
färdig, och felas skåttspieldet i spiselln à 24 öre. Wäggiar och taak dugl., gålfwet måste till 
een dehl ihoopfogas och lagas, som kan skee med 21: 16     1: 13: 16 
 En gästcammar nårr om hwardazstufwan 6 ¼ ahl. lång 7 ahl. bredh, spiselln utan 
murstänger, stålpe och spieldh, [fol. 17r] som köpes à 8 öre, 12 öre och 16 öre. Skårssteen 
ofwan taket okalkslagen och felas crohna för 24 öre. Facit   1: 28: – 
 Giäststufwa wäster på gården 10 ahl. i quadrat förutan förstugan, till wäggiar och taak 
aldeles odugelig, som lembnas medelst hemmanetz ringheet. 
 Stålpherberget söder på gården för wisterhuus 6 ahl. långt 7 ahl. bredt, med öfwerbåtn, 
dess underbyggningh aldeles förderfwat, som betyges wara färdigt giordt. 
 Låfftsbyggningen öster på gården med 2:ne öfwer- och 2:ne underbodar, 7 ahl. långt 5 
ahl. bredt. Underbodarne till sädes- och miöhlbod med färdige lårar etz. Dugel. gamalt 
näfwertaak och dito taakwedh. 
 Redskapshuset blijr underbodan på nårra låfftet, derest portlijder är, gamallt näfwertaak 
och förruttin takwedh och täckior, som betyges wara reparerat. 
 Badstufwan à 5 ahl. i quadrat, färdig ugn och lafwar, wäggiarne något gamla och ruttnade 
utanpå, och kan passera denne gången. 
 Stallen öster på gården 6 ½ aln i quadrat à 4 hästrum. Östre och wästre långsyllan för-
ruttnade, och 3 ståckar på wästre wäggen dito, och på wästre sijdan af taket odugelig takwedh, 
kan eij giöras gill och dugligh med mindre den hafwes omkull, och förbättras med nytt, som 
intet skee kan under      6:  – : – 
 Fähuset söder på gården 13 ahl. långt 11 ahl. bredt à 8 båsrum. Nårra syllan på östre 
ändan något ruttnadt och wäggen wid dyngstahn merndels förruttnadt, och takweden dels 
odugeligh, och nårra dråppskijdan och förruttnadt. Syllan är bewaradt, och dyngstahn fodras 
medh 16 öre, och takweden dijtlägges med 2 dahl. Facit   2: 16: – 
 Kornladan söder på gården 11 ahl. i quadrat, med loa och 2:ne gålff. Nårra långsyllan i 
jorden ruttnadt och 2:ne ståckar dito å wäggen för 16 öre. Gammalt näfwertaak och takweden 
på östre sijdan något ruttnadt, som botas med 1 d:r s.m:t. Facit   1: 16: – 
 Åkeren är i fult och godt bruk. Humblegård till 150 stöör [fol. 17v] wäll brukadt, och kan 
eij widare widgas medelst bärg och stenigh jord wid gården, och måtte annorstädes anläggias. 
 460 famnar dugeligh haga med granbandh. 
 180 med widebandh, dåch stående à 1/2 öre    2: 26: – 
 Höladurne äre dugelige och swarsgode.  ________ 
    16:   3: 16 
 Dömmes nästkommande åhr fulgiörat. 
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20. Långåker, Reggort Hemmingsons hemman af 2 ⅓ tunl. skatte. Swentienaren Pähr Samu-
elson inquarterat. 
 Hwardagzstufwan wäster på gården 14 ahl. lång, med framcammaren som ihopknytt är, 
och 11 ahl. bredh, är så in- som utom till wäggiar och tak dugelige, tillijka med afbalkadhe 
cammaren i förstufwan. 
 Giäststufwan 10 ½ aln långh 10 ahl. bredh, wäggiar och syllor duglige, sampt sielfwa 
innanredet. 
 Wisterhuset öster på gården med öfwerbåtn 6 ahl. långt och 6 ahl. bredt, dugelig in alles. 
 Låfftsbyggningen öster på gården med een underbodh och 2:ne öfwer. Underboden till 
sädes- och miöhlbodh 6 ahl. i quadrat med ett utskått öfwer porten à 4 ahl. långt, alt färdigt. 
 Redskapshuset blijr gamla stallen söder på gården wid portlijdret och hembl.huset iempte 
detta färdigt. 
 Badstugan dugel. nårr om gården, 6 ahl. i quadrat, medh dess tilbehör. 
 Stallen wäster på gården 7 ½ ahl. i quadrat à 4 hästrum och skulla på, och utskåttet witter 
till fähuset, färdige wäggiar och taak. 
 Fähuset wäster på gården 13 ahl. långt 11 ¼ ahl. bredt, ferdig innanbyggning, wäggar och 
syllor dugel. 
 Swijnhuset fins söder i gården färdigt. 
 Foderbodan öster på gården öfwer källaren dugeligh. 
 Kornladan söder på gården 13 ¼ ahl. långh 11 ½ aln bred, med twenne gålff och färdig 
loa, dugligh in alles 
 Åkeren är i godt och fult bruk, och wäll häfdat humblegård till 250 stänger. [fol. 18r]  
 720 famnar dugeligh haga. 200 dito med widebandh, som halfgill hålles à 1/2 öre 
      3:  4: – 
 100 dito odugeligh à 1 öre     3:  4: –  
      6:  8: – 
 Dömmes nästkommande wåhr fulgiörat. 
 
21. Joen Erson upböd förste gången sahl. Pär Carlsons hemman i nårra Rasten af en rök 3 
tunlandh, som han å bördemännernes wegnar på sigh tagit at bruka, och derföre dem uppå 
köpet gifwit neml. 8 r.d:r, warandes Jon Erson till een systerpart arfburen. 
 
 
 
 
Syneprotokoll 17 – 18 augusti 1694 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 164v – 168v, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 206r – 211r, RA. 
 
Anno 1694 den 17 och 18 augusti företogz i Frössö sochnstufwa hålldne husesyner och iem-
fördes medh Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordning och andra sedermeera gifne resolu-
tioner, närwarande ordinarie nämden, nembl. 
 Swän Pärsson i Härkie  Måns Jonson i Rijse 
 Gunnar Månson i Knytha   Oluf Reggortson i Långåker 
 Jöns Person i Bällsta   Nills Person i Mällbyen 
 Peder Erichson i Degernäs   Oluff Olufson i Årrwijken 
 Päder Olufson i Åkerängh  Jöran Månson i Måhläng 
 Päder Anderson i Fanbyen  Jon Tageson i Månsåsen 
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1. Länsmanshemmannet Håff på Frössöön beståendhe af 4 tunland chrone och 4 ⅓ tunlandh 
skatte, hafwer Allexander Pålach brukadt 1687, och skattehemmanet effter sahl. gouverneu-
rens högwelborne h. Lennart Ribbingz resolution och tillåtelse d. 15 martij 1687 på tinget den 
14 october 1687 afsagdt, och croneparten till och med 1694 häfdat, huilka honom icke tilsynte 
äre, utan 1690 fins syhn där wara hållen på dee huus som skola hördt [till] wästre gården och 
gamla cronehemmannet, och fins af fölliande beskaffenheet, nembl. 
 Gambla sängstufwan wäster på gården 8 ¾ ahl. långh [fol. 165r] och 8 ½ aln bredh, bäggie 
långsyllorne fördärfwade. Nårra knuten alldeles förruttnadt, gamallt näfwertaak och förrutt-
nadt takwedh, med färdigt innanrede, som sedan intet är widh macht hållen och reparerat, 
allenast twenne fönsterluckor utan jern, af lensman giorde, och är därföre förwärradt och intet 
förbättradt; alltså kan rätten intet finna honom wara aldeles därtill wållandhe, men lijkwäll 
bordt efter Kongl. Maij:ts husesynsordning hålla taket wid macht och fodra knutarne och 
bewara syllorne. Och eftersom han intet sökt widh tillträdet syhn och regress på dem som där 
för honom suttit, så fins skäligt at han bör fodra knutarne, bewara syllorne med näfwer och 
mulbenkiar, och reparera taket med näfwer och ny takwed, och fönsterrutorne, som pröfwes 
intet kunna skiee ringare än medh    3:  1: – 
 Hwardagzstufwan war odugeligh långt förr än Pållachen blef länsman, och kan altså icke 
graveras därmedh, och dess ringa innanrede effter 1690 åhrs syhn reserveres Kongl. Maij:tt 
och cronan. 
 Twenne st. bodar söder på gården i en knytningh 13 ahl. långa och 8 ahl. breda äre wäll 
gamble (och den östra warit altijdh brukadt) och dugligare warit om dee med taak warit 
håldne, som aldeles odugeligit nu är, och enär deth blijr förferdigat, kunna dee någon tijdh 
brukas till foderbodar: warandes i den wästre deelen intet gålff. Hwarföre fins skälligt att han, 
som dem intet hållit widh macht effter sin skyldigheet, utan dessmedelst låtit förwärras, bör 
därpå giöra nytt näfwertaak och gålf i deth wästre rummet, och fodra knutarne på södre 
långwäggen eller een ny foderbod upsättia medh    4:  – : – 
 En ny badstuga, 1688 upsatt, 9 ahl. lång 8 ½ aln bredh, med färdig kåpugn och 2 st. 
lafwar etz. är dugligh och färdigh enär mullen tages ifrån bäggie långsyllorne och med näfwer 
och ståckar bewarade för    – : 10: 16 
 Stallen hafwer wäll tingelaget för 18 åhr sedan upsatt för hållhästarne, och lensman dhet i 
7 åhrs tijdh för sina hästar brukadt, och en och annan förändringh med dör [fol. 165v] och 
krubbor, effter sitt behag giordt, men taket intet hållit wid macht och reparerat, eij eller 
syllorne bewaradt, som bör skiee med nytt näfwer och dels ny takwedh för och medh 
      2:  – : – 
 Fähuset på östre gårdztomptan 11 ahl. långt och 10 ahl. bredt betyges warit merndels 
odugelligit wid tillträdet a:o 1687, som och 1690 befunnit wara odugligit, men lijkawäll med 
stödh och stålpar deth hållit uppe, och intet kunnat hållas widh macht, och där hafft sin 
boskap med stoor möda, som intet längre kan brukas, utan ett nytt måtte opsättias i dhenne 
höst, 12 ahl. innom knutar, huartill timber merndels fins i förrådh, som med allt tilbehör 
berächnas för tree åhrs byggnadh. 
 Kornladan wäster om gården 13 ahl. lång 12 ahl. bredh med een loa af elacht förloradt 
gålff eller båtn i sielfwa gålfwet, taket af gambla sågbräder dels förruttnade, och pröfwes kun-
na giöras dugligit med 2 tålffter bräder à 21 ⅓ öre, och taket måtte aftagas och lagas wäll til-
hopa medh 1 d:r s.m:t, och gålfwet är förloradt och måtte göras nytt för 1 d:r. Facit 
      3: 10: 16 
 Swijnhuset opsatt 1692 af gamla huus och 2 st. nya ståckar, med twenne rum och twå 
dörar med små gångiern, och något gambla sågbräder till dess snedtaak, som kunnat kåsta och 
blijr berächnadt för 1 d:r 10: 16 s.m:t. 
 En byggning opsatt 1689 på östre gårdztomptan 12 ½ ahl. lång 8 ahl. bredh innom knutar, 
med twå camrar å nårre sijdan, med brädbalk skillde. Stufwan på södhre sijdan 12 ½ aln lång 
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och 8 ahl. bredh. Spiselln färdig med windspieldh, murstänger och jernstålpe. 4 stycken små 
wäggfasta bänkar, 2 st. bord och ett säte. 5 stycken fönster med gångiern och hakar, en 
wäggfast sängh, dören med små gångiern och jernklinka. 
 Nårra cammaren 5 ½ aln långh 5 ¼ ahl. bredh, twå stycken nya fönster med gångiern och 
hakar, dör medh små gångiern och smellås. 2 st. små wäggfaste bänkiar, ett bordh, dör å nårra 
wäggen med små jern och en kasthaka. Spiselln med windspield. 
 Cammaren där hoos afbalkadt 6 ¼ ahl. långh 5 ½ aln [fol. 166r] bredh. 2 st. nya fönster 
medh gångiern och hakar. 2 st. wäggfaste bänckar, et fyrekantigt bordh, spisell med wind-
spield, dör med gångiern och smellås, taket paneladt öfwer balkarne: förståendes at spisslarne 
äro i beggie cambrarne uti röökgången med stufwuspiselln och skorsstehn. 
 Om dhenne byggningz kåstnadt och berächnande discurerades med nämden, och stadnade 
eenhälleligen härwidh, att stufwan, fast än den icke med bakugn är, som den 5 § lyder, bör 
beräknas för tree åhrs byggnadh, efftersom större och fleere fönster med panehling där 
omkringh äre, än som fordras till een bondestufwa, helst och emedan som inghen resolution är 
kommen, om kåstnaden på sådanne skall göras godh eller simpliciter, och strictè effter Kongl. 
Maij:ts husesynsordning berächnas. 
 Beggie camrarne, bestående af een långwägg och twå knuthar och spisslar i röökgången 
med stufwan, considereres i anseende till goda fönster, bordh och bänkiar, twenne sängiar och 
tree dörar med twenne smällås, fast än dee små äre, för een åhrsbyggnadt, eftersom spisslarne 
intet stort kunna kåsta, huartill kommer att för stufwan ingen förstuga är, som altijdh föllier 
een bondstufwa, och cammarspisslarne intet kåsta meera än en bakugn. 
 Åkeren är i 1694 åhrs säde i förswarligit bruk, men giärdet, som 1695 skall besåes, är 
1693 om wåren medh korn och rågh till helfften af 10 mälingar besådd, och rogen skall snart 
opskäras, huaraf åkermålet är uthmattadt och rotigt; altså bör den deelen först afskiäras medh 
lång stubb; 2do) strax och i höst uppskäras och omwändas och 3tio) wäll måkas och giödas och 
giödzlen därtill tages af uthdömde gambla fähuustomptan och outförde wintergiödningh: be-
rächnandes till opkörande à 8 öre mälingen, och 24 lass till hwar mälling både at påläggia, 
föra och utbreda à 1/2 öre s.m:t. Facit    4:   8: – 
 Trädesjorden till 9 mällingar som ligger i samma gärde är wäll een gång i sommar 
upkördt, men efftersom inga swijn därpå gått, är dhen nog grääsgått och rotig blefwen, och 
bör dy nu i höst een gång upköras à 8 öre, som belöper   2:   8: – 
[fol. 166v]  
 130 famnar gärdzlegårdh med ny stöör och giärdzell, halfft nytt och halfft gammallt, är 
laghgill. 
 150 fambnar för 2/3 dugeligh och giöres laghgill à 1/3 öre, facit   1: 18: – 
 120 famnar med wijdebandh och gammal gärdzell ½-dugl. à 1/2 öre   1: 28: – 
 120 famnar wijdh tået ½-gill à 1/2 öre    1: 28: – 
 Ehuruwäll ingen humbla skall blifwit på Swanbergz anlagde ställe öster om gamble 
kornladan, medelst grundh jordmån, och allestädz där i neijgden god humbla wäxer, och 
tienligit ställe på ägorne lärer finnas, som är försummadt och efftersatt. Och såsom een 
landbonde bör åhrligen läggia 40 stänger humblegård, effter 11 §, till dess dee 200 blifwa, och 
Allexander Pållach bebodt Håff i åtta åhr, och inga lagdt, huarom och Kongl. Maij:tz placat 
a:o 1687 biuder, och pröfwes kunna skee med 6 m:k s.m:t för hwart hundrade   3:  – : – 
 Och såwida han som warit befallt tilhålla allmogen i tingelaget effter högstbem:te Kongl. 
Maij:ts placat sig rätta och pröfwa, deth alla åhren efftersatt, så blijr han effter 11 § saker at 
böta 30 öre i humbla. 
 Effter den 12 § bör hwart åhr rödias ett spanlandh, som är 2 mällingar, och Allexander 
Pållach pröfwes hafwa allenast rödt till 3 mälingar, och återstår altså 13 mälingars landh, som 
æstimeres kunna skee à 10 ⅔ öre s.m:t    4: 10: 16 
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 Kring om nårra lägdan warit skijdhaga och sidsta feijgde opbrändh, och kommer pass ½-
ten till huardera gården, förutan dhet Swanbärgh öster widh täet inlagdt, som in alles är 270 
famnar, och altså effter proportion till den wästra 125 famnar à 1 öre   3: 29: – 
 En hölada reparerat och een å nyo upsatt med halfft gamalt sågbohltak, som tilförenne 
intet warit, utan höet till gården fördt, och kan wara wärdh   2:  – : – 
 Saken öfwerlades med nämbden, hurulledes considereras skulle, dhet Allexander Pållach 
hafwer sedhan han å höstetinget 1687 sagt ifrå sigh då warande skattehemman i Håff, som 
warit längie brukadt tillijka med cronehemmannet ib:m för lensmanshemman, icke allenast 
sedermeera brukadt dess huus i man- och ladugårdh, [fol. 167r] utan och alla därunder lydande 
ängiar och sloar, och deriblandh gambla pantägor ifrån Nambn, föruthan ett litet laduängh, 
Håhlede ben:d, af 2 eller 3 lass, som är brukadt under Kongzgården, sedan som landzhöf-
dinghen högwelborne h. Åke Ulfsparre skatträttigheeten på östre gården i Håff, som öde 
ligger, kiöpte: warandes allenast åkeren i linne lagd, men lijkawäll hängnadt, så at han sina 
fåhr och crettur där kunnat hafwa, och efter noga betenkiande beslötz att såsom sådant 
sträfwar emoth Kongl. Maij:ts förordningar, som lyda at den som dhet ringaste tillängnar sig 
något af ödeshemman skall åhrligen betala dess räntha och utlagor, att förre gamble länsmann 
Allexander Pållach bör för 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693 och 1694 betalla ränthan af 
bem:te hemman. 
 Sedan öfwerlades om Alexander Pållach bör swara till åhrlig byggnad, och stadnade 
därmedh, till underdånigst föllie aff Kongl. Maij:ts nådigste resolution a:o 1693, som 
obligerer militær och civil betiente till åhrlig byggnadh, at Allexander Pållach måtte den 
præstera. Och efftersom ingen timber-, näfwer- och barkskogh fins på boställetz ägor, æsti-
meres huar åhrlig byggnad à 10 d:r s.m:t. 
 
Liquidationsräkning öfwer läntzmanshemmannet i Håf af 4 tunl. crone med för detta länsman 
Allexander Pållach. 
 
Debet     [s.m:t] Credit    [s.m:t] 
Bör reparera gamble   1688 upsatt een badstufwa 
sänghstufwan med     3:   1:  – af 4 knutar för ett 
Item twenne bodarne  åhrs byggnadt   10:  – :  – 
söör på gården     4:  – :  – 1689 upsatt een byggningh af 
Badstugan sammaledes    – : 10: 16 een stufwa och twå camrar 
Stallen wid porten dito     2:  – :  – som beräcknas för 4 åhrs 
Kornladan wäster om  byggning à 10 d:r   40:  – :  – 
gården dito     3: 10: 16 Swijnhuset     1: 10: 16 
Åkerens opkörande och  En ny hölada, som förr 
giödande     4:   8:  – intet warit i anseende till 
Nåch     2:   8:  – åhrlig byggnad     2:  – :  –  
Gerdzlegårdarnes   [Transport]   53: 10: 16 
förferdigande     5: 10:  – [fol. 167v] 
Nåch    – : 29:  – Pro saldo återstår och felar, huar 
Humblegårdz anläggiande     3:  – :  – af han måtte i tilstundande höst 
Ängiesrödningh     4: 10: 16 upsättia ett fähuus (huartill något 
[Transport]   35: 22:   8 timber heemfördt är) 12 ahl. innom 
[fol. 167v]   knutar, och enär det blijr efterkom- 
Effter Kongl. Maij:ts nå-  mit och förferdigat berächnas för 
digste resolution kommer  3 åhrs byggnad. I medler tijd utföres 
han att swara till åhrlig  hela debet och feelachtigheeten som 
byggnadt för 8 åhr, som  ingen drögzmåhl till ersättiandet 
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beräcknas à 10 d:r s.m:t,  kan tåhla, förutan humbla för 30 öre 
eftersom timber etz.  s.m:t och 7 åhrs utlagor för östre 
måtte köpas   80:  – :  –  gården efter domens lydelse   62: 11: 16 
  115: 22:   8  115: 22:   8 
 
2. Dato \den 18 aug./ företogz håldne husesyn på regementzqwarteermestarens bostelle i 
Åkeräng af 5 tunlandh, närwarande ordinarie nämden, och afgiordes som föllier, neml. 
 Sätestufwan 10 ¾ ahl. lång 10 ½ aln bredh, är färdig till wäggiar och taak med allt innan-
rede, och fällspieldet dädantagit och satt i cammaren, och ett nytt skåttspield kiöpt och satt i 
stället. 
 Framcammaren är in alles färdig och behållen. 
 Nya hwardagzstufwan 10 ¾ ahl. lång och 11 ahl. bredh innom knutar, är in alles färdigh 
med ny spisell och bakugn och alt innanrede, och alla materialier och nederlagdt arbete af 
närwarande nämdemän serskilt wärderade för en summa af 65 d:r : 15: 16 p:g:r s.m:t. Förstu-
gucammaren dito för 7: 1: 8. Förstugan 2: 12: –. Twenne nya bodar ihopknytte och een skulla 
öfwer dem bäggie för 40: – : 16. Badstufwan sammalledes för 47: 25: 8, görandes tilhopa 162: 
23: – s.m:t. Men kunna dåch icke högre utan resolution och tillståndh berächnas än dee uti 
1692 åhrs synedoom äre wärderade före. 
 Låfftsbyggningen, som 1692 odugelig war, är merndeels [fol. 168r] kull- och utrifwin, och 
twenne bodar wäster på gården opsatt, som borde sättias i låfftsbyggningens ställe. 
 Stålpherberget wäster om gården är opwägit och underbyggningen dijthsatt, men icke 
aldeles reparerat och färdigt giordt. Och såwida det under arbete är, så giöres godt efter 
wärderingen 1692 6 d:r s.m:t, och därtill medh för wästre twärsyllknuten, som där uti intet är 
inbegrijpen och worden observerat, och ståcken uthtages och een ny insättes för 16 öre. 
 Redskapshuset är dugligit. Hembl.huset dito. 
 Stallen är transporterat för nya bodernes skuld, och upsatt merndels till wäggiar med nya 
syllor under, och æstimeres intet högre än som 1692 till reparation utsedt, nembl. 1 d:r s.m:t, 
emedan som boderne skulle och borde wara på låfftsbyggningens tompt satte. 
 Fähuset är in alles färdigt. Swijnhuset sammalledes. 
 Gamble kornladan eller foderhuset, som tillförenne sielfwe kornladan, intet opwägen och 
sedan 1692 icke reparerat. 
 Innanrede i trenne gamble stufworne behållit effter 1693 åhrs annotation. 
 Humblegården fins af 180 stöör, som något grest är störadt, och behöfwes wäll 20 st. än 
till fyllnadt, och hafwer temmelligen sig kommit före. 
 Höladurne äre wid macht håldne, men sunnerste ladan nedan åkeren är effter 1692 åhrs 
syhn icke undertimbradt för 24 öre s.m:t. 
 Ängiarne begynna dels med små biörkskog öfwergå, som ännu intet kunnat skadha, men 
bör effter handen afrödias à 2 mälingar om åhret, effter 12 §. 
 Åkeren är i godt och fult bruk. 
 1694 uphagadt af nyo 87 fambnar. Item med merndels ny stöör och granband reparerat, 
och giordt färdigt 128 famnar, och dee öfrige fundne swarsgoda, hafwandes altså fullgiordt 
huad som efter 1693 åhrs syhn felades, och 1692 äre niuttne, och därtill medh effter åhrlig 
skylldigheet för 1693 30 famnar efter 9 §. [fol. 168v]  
 Effter upwijst räkningh hafwer regementzqwarteermestaren welb. Carl Gustaf Hammar-
sciöld efter högl. Kongl. statzcontoiretz assignation till bostelletz reparerande niuttit a:o 1693 
70: 25: 12 p:g:r s.m:t. 
 H. regementzqwarteermestaren debiteres för 1693 åhrs åhrliga byggnad efter förra 
wahnligheet 6 ⅔ d:r s.m:t. 
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Liquidationsräkning öfwer regementzqwarteermestare bostelle i Åkeräng och Sunne sochn 
med regementzqwarteermestaren wälb. Carl Gustaf Hammarskiöldh. 
 
Debet    [s.m:t] Credit  [s.m:t] 
För 1693 åhrs åhrl.  Ändåch större kåstnad på hwardagz- 
byggnad   6: 21:  6 stufwan, bodan och badstufwan är 
Effter högl. Kongl.  giordh än 1692 åhrs synedom lyder, 
statzcontoiretz  så kan lijkwähl ingen ändringh utan 
assignation a:o 1693 till  resolution och tillstånd därutinnan 
reparationsmedell till  giöras, utan däreffter afföres,  
bostelletz fulkomblighet  nembl. stufwan för 20:  – : – 
bekommit 70: 25: 12 bodan 18:  – : – 
   stålpherbergetz reparation   6: 16: – 
   badstugan 10:  – : – 
   Stallen afföres som wore han hehl 
   färdig efter 1692 åhrs wärderingh 
   och öfrige kåstnadt förståtz under 
   reparation, eftersom den är flyttiat 
   efter behagh och icke efter 
   synemännens godtfinnande [ 1:  – : – ] 
   Pro resto, huaraf kornladan giöres 
   ferdig med 3: – : –, höladan 
   neder i ängiet – : 24: –   3: 24: – 
  ________ Pro inventario behållit 18:   6: 20 
 Summa 77: 14: 20  77: 14: 20 
 
 
 
 
Ting 20 – 25 september 1694 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 203r – 215v, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 260r – 277r, RA. 
 
Anno 1694 d. 20, 21, 22, 24 och 25 septembris höltz laga ting med allmogen aff Sunne ting-
lag, wederwarande befallningzman welbet:d Lorens Bachman och desse såto i nämden. 
 Peer Biörsson i Hara  Jöran Månson i Måläng 
 Peer Anderson i Fanbyen  Oluf Reggortson i Långåker 
 Oluf Olufson i Årrwijken  Jöns Pederson i Bällstad 
 Måns Jonson i Rijse  Gunnar Månson i Knytha 
 Jon Tageson i Månsåsen  Peer Erson i Degernäs 
 Nills Peerson i Mälbyen  Carll Olufson i Miälle 
 
1. Dato uplästes förr specificerade Kongl. Maij:ts placater. 
 
2. Dato aflade Carll Olsson i Miälle sin tålfmans edh å book. 
 
3. Sochnskrifwaren Jonas Kuth fodrade af hustru Gunnilla i Dahlen 1678 åhrs uthlagor, 
huarom dee längie warit twistige, men såsom gamla restantier fodras, begiärer han dem? 
Resp. att han dem offta begiert, och säger sig dem förlengst betallt och intet quittens därpå 
igenfunnit, wettandes intet huarest och enär deth skedt är, eller uti huars närwaru. Actor, at 
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hon war några åhr skrifwen för huusarm, och af häradzhöfdingen Sundberg begiärt 1678 åhrs 
längd, den han låfwadt sända, men icke än fått, och dy gifwer dilation till näste ting. Hustro 
Gunnilla tilsades i morgon komma med sina quittenzier at öfwersees, det hon sade sig icke 
kunna giöra, efftersom hon ingen båth hafwer at komma öfwer siön medh. 
 Resolutio. Sochnskrifwaren Jonas Kuth pålades å nästskeende laga ting hafwa wid han-
den 1678 åhrs upbördzbook och dito åhrs huusarmslängd, och hustru Gunnilla framwijsa sine 
quittencier at öfwersees, och der hoos åligger henne efftertänkia enär, huarest och i huilkas 
närwaru uthlagorne till sochnskrifwaren äre lefwererte, huar opå sedan skall föllia rättens 
utslag i saken. 
 
4. Dato upwijste påstförwaltaren well:t Swän Danielson låfl. regementzrättens håldne ran-
sakning d. [19] [fol. 203v] januarj 1693 öfwer handellsmannens i Giefle signeur Henrich Hå-
nons bårtmistade saker emellan Gregori marknadzdagar den 14 och 15 martij a:o 1692, huar 
uti fins at ryttaren Peder Olufson Årre bekändt för regementzrätten sig hafwa stullit af Hånons 
boluka ett par älgzlädershandskar, ett litet stycke swart tafft och någon skijrduk, huilket han 
på marknadzplatzsen samma affton för ryttaren Nills Håkanson bekändt, nekandes aldeles sig 
hafwa upbruttit Hånons släda, och där utur något afhändt, och uthlåtit sig kunna bewijsa 
natten emellan marknadzdagharne warit i Åhs sochn. Ryttaren Nills Håkonson bekändt att 
Årren på första marknadzdagen sagdt sig skaffadt åth sin hustru wackert mysstyg, och samma 
affton uti Rösta och Åhs sochn, gifwit Nills Håkanson en aln swart tafft och 3/4 ahl. skijrduk, 
iemwäll åth Peder Nillson een aln tafft, ett halsskläde och een smahl rispa af skijrduk, då han 
och såldt till Nills Håkonson ett par älgzlädershandskar för 6 m:k kopp.m:t: warandes iemwäll 
af stölden igenfunnit hoos några af bondeståndet uti Åhz sochn tafftskragar, myssor af skijr-
duk, och regementzrätten altså lembnat Peder Olufsons förseende derutinnan till häradzrättens 
ransakningh och afdömmande, huilket extract påstförwaltaren, som sedan därom committerat 
blefwen, föregifwer sig icke för än nu kunnat bekomma. Peder Olson Årre berättar sigh 13 
åhr tient för ryttare, och huarken tillförenne något stuhlit eller deth ringaste straff för sådant 
utstådt, icke eller een gång stådt på påhlen, och fast mindre för tyfwerie lagdömd, huilket 
äfwen som på 1693 åhrs hösteting togz i betenkiande, och som då enhälleligen beslötz att 
såsom ryttaren Päder Årre icke tillförenne medh tyfwerie warit beslagen eller lagdömder, och 
sådant förseende af militerstaten som icke rörer högmåla, efter Kongl. Maij:ts nådigste reso-
lution 6 junj 1686, hörer under wällåfl. regementzrättens optagande och afdömmande, och 
ryttaren Nills Håkanson, som däraf wettat och giordt sig däraf dehlachtig, kommer i lijka 
consideration; altså till underdånigst föllie af högstbem:te Kongl. Maij:ts resolution, remitte-
res Peder Årre, som hufwudtyfwen är, och Nills Håkonsons maskopie med [fol. 204r] honom 
till regementzrättens yterligare optagande och afdömmande, och huad hans angifne och 
befundne afnämare af bondeståndet widkommer, finner häradzrätten sin skyldigheet wara, 
sedan hufwudsaken lagligen afhulpen är, antaga och afdömma. 
 
5. Befallningzman Lorens Bachman upwijste åthskillige förlengst affärdade ordres om 
cronones beställningar och upbörder till lensmannen, och kommande hijt till Sunne tingzplatz 
funnit förseglade och oexpedierade liggia här i Frössöns länsmansgårdh, nembl. 
 1[mo]) Till gevald. Raal Rase af d. 27 aug. om Jerpe torns reparation efter h. öfwerstens 
giorde förslag, och hans excell:s h. generalmaiorens och gouverneurens därpå fölgde ordres; 
 2do) Af berörde dato till lensman i Undersåker Hans Månson at beställa med dem som 
sågqwarnar där uppe hafwa så mycket som giörligen kan wara, och i höst såga goda brädher 
som kunna wid kommande åkeföret framföras, och huad dee i höst intet hinna, göra anstellt 
åth wåran såga emoth richtig betallningh till Jerpe torns reparation, och der hoos inneliggian-
de breff till stifftamptmannen i Nårie ställa till lensman Bruhn i Nårie wid säker lägenheet 
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emoth quittens. Item tilsee med lämpa at kunna få fast Jeppe i Äng och sedan tagas i säkert 
förwahr; 
 3tio) Af d. 31 aug. till länsmännen i Frössön, Röden, Altzen och Undersåker 1) om 
rökepenningarnes upbärande och clarerande till Michaelis, 2) om richtig tijonderäkning och 
proftröskning, 3) om mantalspenningarnes clareringh, 4) om vacante dragoneqwarteerens 
ersättiande och sökia löösdrifware därtill, 5) om fehlachtige hemans åboers försummelse, och 
där dee ingen bättring giordt, så snart säden blijr inbärgadt därom sig försäkradt giöra, 6) till 
tilstundande höstetingh stembna alla försumlige hemmans åboer at förmanas och inprotocol-
leras, 7) opgifwa huar för sigh huru många tårpställen finnas wara ferdige och förmana weder-
böranderne sin skyldigheet därutinnan fulgiöra, 8) att wägabyggningen weckan för Michaelis 
skall företagas och framdeles få ordres huarest det skee skall, och 9) at brofogden snart 
kommer at bränna mijhlmärken ifrå Röden till Undersåkers kyrkia, och därifrån till Owijken, 
och att jernen måtte föras aff allmogen. [fol. 204v]  
 4to) Af d. 1 september efter ordres at efterslå förrymde Oluff Olufson Ekengreen etz. 
 5to) Af den 3 dito till lensmännen i Frösön, Röden, Altsen och Undersåker om giästgif-
waretaflornes fortskaffande, huar från sigh upföre landet merndels med båth. 
 6to) Af dato huru påhlan och stålpen därtill bör giöras, och ett särdeles till lensman i Hal-
len. 
 7mo) Till gevaldiern Rahl Rase, at emothtaga lensman Allexander Pållach i wachthuset 
under arrest till wijdare ordres, enär han efter h. öfwerstens anställning anländandes warder. 
Huartill nemden swarade sig därtill ingen ordsak wara, och den må förswarat som deth för-
summadt. Länsman Pålach berättar, breflöpande dhen tijden skulle giöras af Frössöboerne, 
och tålfman Nills Pederson i Mällbyen, efter sochnskrifwarens Jonas Kuthz giorde påminnel-
se, at angelägne breef lågo i länsmansgårdhen, som böre gå fort, berättar sig tilsagdt Erich 
Erson och Jon Erson i Östberg och Siuhl Olson i Mällbyen dem bårtbära, men ingendera sigh 
infunnit. Derföre frågades huem och huilka den tijden borde gå med brefwen? Sunnebona 
swarade sig accorderat med länsman Alexander Pålack om hållet och breflöpande, huartill 
Pållacken beiakade och sade sigh det fullgiordt, och at breflöpande borde Frössöboerne giöra, 
och at ingen sedan camperingen war, sig infunnit, och at h. öfwersten deth förbudit, som Carll 
Olufson i Miälle och fleere på Kongzgården skola hördt, huartill han intet wille först swara, 
uthan sade sigh eij minnas huru talet föll, men lijkawäll omsijder, at inga håll och breflöpande 
brukas annorstädes än till Kongzöhr [kungen Karl XI:s favoritställe] och en annanstandtz, det 
Pållacken och sade, iemwäll och huru h. öfwersten hotade een och annan, det han skulle we-
derbörl. angifwa och bewijsa med dee män som tilstädes wore, fast än dee intet tåras säijat, 
det Carll och sade sig intet minnas. 
 Befallningzman skickade i morgons till sochnstufwan at få twenne karlar med een båth at 
ro till Hallen at sända dijth gästgifwaretaflan och kalla dragon Jon Bäckman för lägersmåhl, 
och tålfman Måns Jonson i Rijse ibland annat swaradt sig intet kunna någon förordna dertill 
med mindre han får befallningzmans zedell, elliest klaga dee på honom för den som alla 
klagomåhl optager: säijandes wäll kunnigt wara hwem deth är. [fol. 205r]  
 
6. Dragon Daniell Anderson beswärade sigh öfwer Nills Olufson i Tann, Erich Olufson i 
Berge, Michell Jönson i Tann, Päder Larsson i Halfwarsgiärde, Pär Erson i Glasätter och 
Måns Jonson i Rijse, som honom den 1 julj sidstleden öfwerfallit widh Frössö kyrkioby, den 
ena efter den andra, nembl. Nills i Tann tagit honom i håret och kastadt i backen och med 
knythnäfwan slagit honom på länderne. Michell i Tann frågadt honom om han wille sig något, 
och fattadt i axlarne och skakat honom: säijandes sig wara full striker, och han swaradt sig 
med honom intet hafwa beställa. 3tio) kom Erich i Berge och tallte först wänligen, och sedan 
nappadt honom i håret och brackt på knäen, då han ropadt efter ziergeanten Chrestopher 
Ösell, som kom och skillde dem ifrå honom, och han satt sigh på gården hoos ryttaren Jöns 
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Hålländare, och då kom Peder Larson i Halfwarsgiärde ifrå sitt lagh in i stufwan och frågadt 
huru många hundzfåttar han hade, och swaradt at han må frågha den som honom uthskickadt, 
och efter itererande sagt, will du hafwa fleere hundzfåttar, så må du wara een sielff, du skall 
wetta at iag är och een bondestrijk, och mins huru owettig du war enär du lågh i qwarteer i 
min fadhers gårdh och mig offta slogh, men kom nu och slå migh, och Daniel därmedh gått 
ifrå honom på heemwägen, och wid dhet han oplåtit grindhan för ziergeanten, sparkade Erich 
Olufson i Tann efter honom: säijandes, huth, huth nu, hynda, då siergeanten frågadt huad dee 
wille, och han sagdt at dee är druckne och gallne. 
 Då kom Peder Larson och sade till ziergeanten att Daniell kallat honom hundzfått, därtill 
Daniell säger sigh nekadt, fast än han honom näst förr så kallat, och ziergeanten rijdit sin 
wägh, och då kommo allesammans effter, och Måns i Rijse slagit honom en skarp öhrfijhl och 
tagit baak i nacken och hållit hufwudet upp, och wid deth samma af en kiäpp fått ett slagh, så 
at läpparne sönderklyfdes och ömsom på beggie sijdor sloge, at ett håhl war allt intill 
hufwudskåhlan och ett mindre qwäster, och öfwer axlar och armar illa och blå slagen, som 
mester Jochum [fol. 205v] attesterat, så at han fallit till jorden och ropadt hielp, då ziergeanten 
kommit tilbaka ridande, och Mickell i Tan[n] tagit i hans betzletygell, at hindra honom der 
ifrån, som lijkawäll slagit sig löös och kommit till hielp, elliest hade dee hafft lifwet af 
honom, wettandes intet huilka som slogo, men håller dem alla lijka godha, och sedan folgdes 
till Kyrkbygården, och dee undsagt honom, och sedan welat med honom förlijkas, och om-
sijder gått sina färde, och han gått till östra färiesundet och där legat öfwer nattan, och sedan 
till feldtskiärn. 
 Nills Olufson i Tann swarade sålledes, at han sahlade några halfören i kårsslantspelet, 
som Daniell Anderson och fleere hade för händer, och gevaldiern Bagaren tagit bårt för 
honom utsatte femörsstycke, deth han wille igenhafwa och icke den gången fick, utan Daniell 
sparkadt efter honom, och han gått uthom gården, och af ziergeanten Ösell fått några slag 
öfwer hufwud och armarne, så at hufwudet blef swullit och armarne blå, och gått utom gården 
och Daniell kommit effter och honom slagit bloduger, och så gått inåth stufwan och Daniell 
effter, och uti förstufwan af honom een öhrfijhl fått, at han fallit till gålfwet, som Anders 
Olufson i Kyrkbyen och dragon Peder Samuelson sågo, och ifrå förstufwan gått uth i mening 
heemåth, och Daniell mött honom öst wid grin[d]an, och han wändt tilbaka at klaga sig för 
ziergeanten, som han och giorde uth på gården, och Daniell gifwit honom emellan ziergeanten 
och honom ett slagh mitt för munnen, och hörde ziergeanten intet tilltala derföre, och han 
sagdt, om han intet finge gå i fredh, skulle han klaga sigh för h. öfwersten, och dragon Jöns 
Steenhuggare såg Daniell gå effter honom och slå för munnen i ziergeantens närwaru. 
 Michell i Tann swarar allenast sig frågadt honom hwarföre Nills Olufson icke får wara i 
fredh, och sagt, om han skulle honom få slå, skulle han taga emoth, och inthet kom när intill 
honom, och fast mindre gripit i hans axlar, och fått till swaar at han intet ondt till honom hade, 
och därmedh gått bårt. [fol. 206r]  
 Erich Olufson i Berge, at han warit i kyrkbystufwan, af kyrkioherden tillijka medh fleere 
kallat om kalkföringen, och huusfolket som skulle dängia kalken, och Daniell utanför brohn 
slagit honom een öhrfijhl, och han gifwit sigh ifrå honom, eftersom han såg honom willia 
förföra [förgripa] sig, men Daniell effter kommit och welat honom meera slå, och han altså 
fattadt i hans axlar och Mickell bad honom hålla fredh, och hölt i hans axlar, därmedh Daniell 
ropadt effter ziergeanten, och han kommit och dem med wärian slagit ett slag öfwer Erichs 
huffwud, som upswäll, och ett öfwer armen, och Mickell öfwer ryggen. 
 Päder Larsson, at Daniell offta gånger kallat dem allesammans för bondehunsfåttar, och 
wille förföra sigh, och han honom frågadt hwem han i synnerheet därmed meente, och Daniell 
icke meera swaradt än om han kunde inbilla sigh at slå honom, därtill han sade sig ingen lust 
hafwa, och gick ifrå honom, men icke ett ordh om hans föröfwade owett i sin faders gård, och 
at Daniell kallat honom hundzfått, och Päder wille taga ziergeanten till wittne därom, och han 
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nekadt, det Daniell tilstår sig giordt, för deth han wille sig öfwerfalla. Päder Larson, at han 
war på heemwägen såwäll som dee andra, och Daniell utom gårdzgrindan at gå heem. 
 Päder Erson i Glasätt, at han hörde folk larma utom gården och därmed såg därefter, och 
blef seende at Daniell hölt på slå Nills Olufson, och han skilde dem åth, och gått till gården, 
och Daniell effter med een stöör och gifwit honom twå slagh öfwer axlarne, som blefwe blå. 
Daniell tilstår sig kalla honom hunsfått och för deth han frågadt, hwij han kallar follk så, och 
därmed tagit på marken liggiande kiäpp och språtta och gifwit honom ett slagh, säijandes det 
haar du för hunsfått, och at han war så drucken at han intet kunde wäll stå, utan Michell i 
Tann hölt i honom, och sedan Mickell frågadt om han wille sigh något, och Nills Olufson 
sagdt sig wäl råda med honom allena, och sedhan skulle han gå in efter elldh at tända sin 
tobakspipa, och i förstufwan råkadt Nills Olufson och gifwit honom een öhrfijhl och intet 
meera, utan gått uth på gården. 
 Måns i Rijse, at han intet hade med någontera beställa, och skulle gå heem tillijka med 
dee andra, och såg honom hålla Nills Olufson i håret, som intet årkade taga emoth att 
[fol. 206v] willia dem åthskillia, där Erich och Anders Olufson stodo i samma mening, och wid 
dee sågo ziergeanten komma gått där ifrån, då Daniell frågadt om han wiste hwem 
sönderslagit hans läppar, och han nekadt och kallat Månss hunsfått, och därmedh gifwit 
honom en öhrfijhl och intet meera, men Daniell föregaf at han war capiten för dem, och intet 
skiedt där han icke warit. Måns, at han kom sedan läpparne woro sönderslagne. Nills Olufson, 
att han såg Daniell bryta af hagastörarne där dee andra wore, och gått öfwer gärdzlegården in i 
gården. 
 Måns Jonson, att ziergeanten offta förmant Daniell wara wettigh och gaf honom några 
slängiar af wärian, men han intet det achtadt: nekandes alla sigh slagit honom i hufwudet. 
Daniell, at Jon Olufson och Lars Olufson i By och Röden sockn skola sedt därpå och bedit 
dem achta sig och betenckia sigh, och Jon Olufson reest till Helsingeland och Lars hemma 
och eij wellat attestera, och Lars sagdt honom ingen nytta däraf hafwa, och han lijkawäll den 
begiärt, och Jon sagdt för ryttaren Peder Jacobson ifrån Åkeräng at dee dem warnadt. 
 Daniell Anderson tillfrågades om han kallat hijth ryttaren Jöns Hålländare och Peer 
Jacobson Åkerman och Lars Olufson i By, som warit tilstädes af begynnelsen af slagzmålet, 
och intet dermed hafft beställa? Resp. at han sökt at få budh till dem, men ingen kunnat få 
därtill, och at furidaren Mårten Bergström icke än kommit ifrå compagniemötet, och at han 
war ut på gården [ifrån begynnelsen]. 
 Swaranderne tilspordes om dee sina påberopade wittnen hafwa tillstädes, som därtill 
beiakade och begiärte blifwa afhörde, och eftersom åklagarens icke wore tillstädes, så tillätz 
dhet at winna tijden därmedh. Men Daniell Anderson wräkte Anders Olufson i Kyrkiobyhn 
för deth han honom hårdt tiltallt, och frågadt hwij han slog Nills Olufson, och där han icke 
gått undan, af honom kunnat få hugg? Swaar, at han frågadt huarföre han så går och slår 
honom: sittiandes på förstugu tröskgå[t]en[?], och upsteg på brohn och icke fleera ord sade. 
Men Daniell hölt honom lijka god med dee andra: hafwandes intet emoth dragon Peder 
Samuellson och Jonas [fol. 207r] Stehnhuggare och drängen Peder Olufson, uthan tillåter dhem 
giöra edh och sedan wittna, den dee aflade och giorde fölliande berättelsse. 
 Peder Samuellson, at han om söndagen litet efter dee kommit utur kyrkian folgdt zier-
geanten Chrestopher Ösell och förrijdaren Mårten Bergström och Daniell Anderson till läns-
mansgården, som kiöpte sigh math, och alla 4 huarsin kanna öhl, och sedan dee woro förtärde 
kom Hemmingh Olson i Wästbyen och intogh een kanna ööl och ziergeanten een dito, därmed 
han lade sigh på bänken, och Peder därmed gått derifrån, efftersom han hade inga penningar 
at betalla per quota dee senare twå kannorne, och tillijka medh underofficerarne köpte öhl 
uthdruckit, och kommande till Kyrkbyen mötadt på gården Nills, Erich, Mickell och Peder 
ifrå Bergegrändan, tillijka med ryttaren Jöns Hålländare och Jon och Lars i By at gå heem, 
och aftallte kiöpa några stoop öhl och sedhan föllias heem, och han kiöpt ett stoop och burit 
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uth till dhem och deth uthdruckit, och dee andra kiöpte och några stoop. Sedan kommo 
underofficerarne och Daniell tillijka medh Hemming i Wästbyen och folgdes in i Kyrkby-
stufwan, och där intet längre töfwadt, och enär dee uthkommit gaf han sig i lagh med dem och 
twå eller tree stoop kiöpt och dem med ziergeanten, förrijdaren och Daniell uthdruckit, men 
Hemming gått därifrån. 
 Sedan begyntes uthom grindan kastas kårsslant af Erich, Nills och Anders, Erichs broder, 
dijth Daniell gått och kastadt medh, och förrijdharen stått där brede widh och gevaldiern Jöns 
Bagare kommit dijth och sågh ett femöres stycke liggia på markan, Nills Olufson tilhörigt, 
och det togh, och gått in på gården, och Nills efter och wille deth hafwa tilbaka, och Nills 
sagdt att klåckan war man 6, och kommande till tijmstehn rambladt omkull, och widh han 
upstegh fått åth Peder Samuelson femöres stycket och intet tallt därom, och han gifwit ägaren 
deth igen, och då war klåckan mellan 6 och 7, och därmed gått in till förstufwubrohn, och 
sågh zergeanten och förrijdaren med dee andra wara utom grindhan, och wiste intet huad dee 
hade för sigh, efftersom kårsslantspelet war då ändadt, och med dhet samma kom Nills 
Olufson löpandes in genom grindhan och Daniell effter honom [fol. 207v] in på gården och 
sparkadt effter honom, och sågh eij hinna längre än kläderne kunde röras, och Daniell gått uth 
genom grindan igen, och Nills tagit sina handskar och bok under armen och gått uth genom 
grindhan och på wägen emellan bogården och härberget heemåth, och strax kommit tilbaka in 
igen och klagat sig eij få wara i fredh för Daniell och gå heem, utan blijr af honom 
öfwerfallen, och gått in i förstufwan, och Daniell kom strax efter och trängde sig in emellan 
landbonden Anders Olufson och dhenne [berättaren, Peder Samuelsson], som intet wille 
släppa honom in för hans orologheet skul[dh], och han sagt sigh willa tända elldh på sin 
tobakspipa, och därmed låtit honom gå, och kommande i förstugan med knyttnäfwan slog han 
Nills för mundh, så at han baklängdes föll till gålfwet, och han stått upp och gått uth at klaga 
sig för ziergeanten, som såth på sin häst, och Daniell i zergeantens närwaru slogh Nills för 
mund så att han blödde, och chergeanten befallte Daniell hålla uppe eller får han hugg, och 
Daniell swarade sig därmed willia hålla uppe, och denne gått in i stufwan een liten stund, och 
kommande uth sade zergeanten till Daniell, wij willia fara hädan och dermed rijdit genom 
grindhan, och [Dani]ell gått efter. Och enär han kom uth genom grindhan ropadt till dhe[m] 
som på gården wore, då Måns i Rijse och war ute at gå heem, och kallade dem hu[n]sfåttar 
alla ihop, och bondehundar, då dee gått utom grindan och Päder Larson frågadt huru många 
hunsfåttar han wille ha, och Daniell sade, om så wore så är du och en medh, och Daniell bröth 
af een hagastöör och frågade dhem om dee wille komma effter honom, och dee sade sigh 
willia fråga honom om dee äre hunsfåttar, och Peder Larson ropadt effter zergeanten, och han 
wändt om, och då slogh Daniell med stören kring om sig, men sågh ingen af dem slå honom, 
och zergeanten bedit dem inthet slå karlen, och dee swaradt sig honom intet rördt, utan han 
dem med stören slagit, seendes intet Daniell liggia omkull, och zergeanten slogh med sin 
wäria, och hwem det träffadt såg han intet, och zergeanten red sin wägh och bad Daniell 
komma, och han bröth å nyo [fol. 208r] af en hagastöör, därmed denne gått därifrån in på 
gårdhen till förrijdaren, och han sagt, pass på sij där effter, wij wil[l]ia gå för oss sielfwa, och 
detta skedde een stundh förr än solen gick nedher, och kunde intet förstå at förrijdaren kunde 
see huad som passerat utom gården om icke genom gärdzlegården, och strax dereffter kom 
zergeanten, Daniell och dee andra in, och Daniell war blodigh, och zergeanten bad honom gå 
till fäldtskärn, och mera kan han sigh intet påminna, som och för honom uplästes. 
 Jöns Peerson Steenhuggare, att han med flehre sedan gudztiensten war ändat gått i Kyrk-
byen och tillijka med Jöns Hålländare, Anders Olufson i Berge och dragon Oluff My tillijka 
med fleere kiöpt några kannor öhl, och några begynte kasta kårsslant utom grindan, och 
dhenne tillijka med Daniell och fleere kastadt medh, och gevaldiern Bagare sprungit mitt i 
hopen, och dee sagt at han togh penningar[ne], och denne gått därifrån in på gården och en 
liten stundh däreffter kom Nils Olufson gåendes in genom grindhan och Daniell effter, och 
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sparkadt effter honom, och träffadt allenast på een sijda af jackskiörtet, och sombl. af dem 
woro innom och somblige utom, och sedan gått in, och då såg han Nills Olufson komma 
gråthandes till zergeanten med hatten i handen och beklagade sig intet få wara i fredh för 
Daniell, huarken ute eller inne, och Daniell gått emellan siergeanten och Nills och slog Nills 
för mund, som war bloduger förr, och meera ökades, och sergeanten bad Daniell hålla uppe, 
och han sade sigh det skulle giöra. Sedan såg han Daniell och Mickell i Tann stå och hålla 
hwarannan i axlarne och skakades, och at Michell hölt och Daniell i håret, men sågh intet 
Daniell hålla i hans håår, och Erich Olufson kom och sade, skill dem åth, och zergeanten med 
sin wäria slog effter och på dem. Sedan kom Daniell till Steenhuggaren och sade, du är rätta 
cammeraten din hunswått som intet hielper migh, och fått till swaar at bäst wore at du ginge 
bårt enär du intet kan wara i fridh, och at han intet kunde läggia sig i lagh med dem eller 
hielpa honom, efftersom officerarne wore tilstädes, och därmed redh sergeanten bårt [fol. 208v] 
och Daniell gick medh, och somblige af dee andra woro innom och somblige utom grindan, 
och hörde intet något tahl, och tillijka medh förrijdaren Jöns Hålländare och dragon Elias 
Enochson i Mällbyen wore in på gården, och då war klåckan 6 el. 7 om afftonen, och han blef 
qwaar öfwer nattan, at wara närmare morgonen effter att gå till Sunne kyrkia. 
 Päder Olufson, at förrijdaren Mårten Bergström, dragon Peer Samuelson och Jöns 
Stehnhuggare, Erich Olufson i Berge, Nills Olufson i Tann, Anders Olufson i Berge och 
Daniell låg på backan, och alla kastade kårsslant. En liten stund däreffter kom gevaldiern och 
bad honom gå därifrån, som skedde, och kommande till förstugubrohn hörde [att] gevaldiern 
tagit ett femöres stycke, som Nills Olufson satt på speelet, och såg Nills hålla i armen på 
gevaldiern och wille hafwa igen sitt femöres stycke, och han sade, dee fattige skulle det 
hafwa, och Nills tog honom i axlarne och begierte få sin penning igen, och baar så omkull 
widh tijmståcken: achtandes intet huad tahl dee sedan hade, efftersom han gick in i stufwan, 
och een långh stundh därefter skulle han tillijka med sina bröder Jon och Lars i Bye och Peder 
Larson gå heem, och kommande uth på gården stodh Erich Olufson innanföre och Daniell 
uthanföre, då Daniell sparkade twå gånger effter Enoch, och een gång togh litet, och sedan 
slog han myssan af honom, och dee alla 4 stodo på gården, och ziergeanten såth uth på backen 
på sin häst, och Daniell stodh där brede widh. Då ropade Daniell till dem som på gården 
woro, Edra hunswåttar, kom en utaf eder uth: hafwandes een stöör i handen och alla 4 gått uhr 
gården i meningh at gå heem, då ziergeanten säger till Daniell, williom wij fara wår wäg 
heem, och Daniell folgdt medh till dess han kom emellan kornladan och härberget. Då wände 
han sig om och sade, du Päder i Halfwarsgiärde, din hunsfått, och Peder gick Daniell förbij 
och icke ett ord med honom tallt till dess han råkade sergeanten. Sedan gingo Erich Olufson 
och Anders Olufson i Berge efter, och Daniel gått sachta efter sergeanten, men intet tallte ett 
ordh åth Daniell, och Daniell bröth af först een stackot hagastöör, [fol. 209r] den han bårt-
kastade, och bröth sig en längre, och därmed slog han Erich och Anders, at dhen gick af, och 
hörde dem intet talla honom till, utan bar omkull med dem, och weth så intet af hwem Daniell 
fick hugg, men intet slogo dee honom först, och Peder Larson war intet med eller stadnade, 
uthan kom tilbaka, då siergeanten wände om och steg af hästen, och med bahr wäria gick 
effter dem, och kommo så Erich och Anders tilbaka, och Daniell medh, och zergeanten och så 
in till härberget, där Måns i Rijse och war, och sade, huru står till Danill, du har wist fått deth 
du längie luppit effter, som är din förtiente löön, och Daniell kallade Måns hunsfått, och Måns 
slogh honom een öhrfijhl, och wid deth samma togh Erich Olsson Daniell bak i håret och slog 
honom twå öhrfijlar, och alla folgdz till gården och bonddrängen in i stufwan, men Daniell 
war uthe hoos zergeanten och förrijdaren, som bodo honom gå till feltskärn, och mera weth 
han intet därom berätta. 
 Dragon Anders Olufson i Tanne, som i täet warit tillijka med sin broder Erich Olson i 
hoop med Daniell Anderson, förhördes, och berättade at Daniell skylte honom af slantkast-
ningen tagit bårt för sigh ett 5-öres stycke, deth han intet giordt, och Daniell, som drucken 
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kom ifrå lensmansgården i föllie med zergeanten och förrijdaren, som icke heller nycktre 
wore, fattadt i hans hwijta halsduk, och dhen bårttagit och hoos sig förwaradt, och den icke 
igenbekom förr än han måtte dhet för förrijdaren angifwa, som den af honom togh och 
lefwererte: berättandes sig gå till täet at bringa Daniell at föllia ziergeanten och intet stadna 
quaar, eftersom han kalladt dee andra bondehundar och Danill med een hagastöör slagit 
honom öfwer wänstra armen een blånadh så at ändan lågh qwaar i armlyckian, den han togh 
och slogh efter Daniell, som hölt på at bryta sig een annan stöör, som rispade hans läppar, och 
med hagastören slogh Daniell till Måns i Rijse, och han gaf honom een öhrfijhl, at han föll i 
backen, och därmed gick Anders bårt till gården och förrijdaren, som där war tillijka medh 
Peder Samuelson och Jöns Steenhuggare. Daniell Anderson tilstår sig skylla Anders Olson för 
5-öres stycke han satt på spehl, och efftersom han icke fick tilbaka på deth, tagit af hans halss 
halsduken, som lemnades till förrijdaren, efftersom Anders war öfwerdrucken, huartill Anders 
[fol. 209v] nekar och säger sig i förstonne bårtspela twå öre, och då ingen halföre meera hafft 
och intet späladt. Förrijdaren berättar sig gå af och ann och intet såg dem kasta, och intet 
wetta at Daniell tagit halsduken förr än Anders kommit i stufwan och sig klagadt, och då den 
af Daniell tagit och lefwereradt till Anders. Daniell Anderson, att Anders mant förrijdaren at 
kasta, och han sagdt sig hafwa en carolin, huartill förrijdaren och Anders neka. 
 Ryttaren Jöns Hålländare och Lars Olufson i By, som warit tilstädes och intet i 
slagzmåhlet interesserade, afladhe sin wittnesedh. 
 Jöns Hålländare, at han såth på gården med Jöns Steenhuggare, och sågh allenast Erich i 
Berge och Michell i Tanne widh tijmståcken hålla i håret på Daniell Anderson och rycktes, 
och ziergeanten kom och skillde dem åth: wettandes intet huru dee kommo ihoop, och at 
Daniell uti täet hördes fått hugg, men intet warit utur gården, utan achtadt om sin häst och 
honom fouragerat, och meera däraf intet wetta. 
 Lars Olufson, at han hade sitt tilhåld i stufwan, och kommande uth till herberget, tillijka 
med Jon Olufson, Peder i Halfwarsgiärde och Nills Olufson, och hörde Daniell, som fölgde 
siergeanten och war kommen litet in i täet, ropa, kom en af edra hundzfåttar, och du Pähr i 
Halfwarsgiärde är een hundzfått medh, och Peder gick Daniell förbij till ziergeanten och kom 
tilbaka, och icke ett ord med honom tallte eller rörde, och at några karlar stodhe framför 
honom och sedan han mant en af dem gingo åstad, och Daniell bruttit af een hagastöör och 
slagit efter dragon Anders Olufson, och så baar deth omkull, och hans broder Jon Olufson 
sagt, håller [upp] karlar, hafwa I wälde så hafwa wette och, och han med sina cammerater 
wändt om och gått in till dess slagzmålet war ändadt och Daniell gått till feltskärn. 
 Ryttaren Peer Jacobson, at han intet meera weeth däraf än Jon Olsson i Bye sagt sig säija, 
hafwen I wälldet så hafwen och wettet. 
 Actor wille den 22 huius wräka Anders Olufson i Kyrkbyen at wittna i saken af deth han 
honom tilfrågat, hwij han slogh [fol. 210r] Nills Olufson etz., och som deth till wräkande icke 
tillfyllest giör, frågades om han icke starkare jäfsmåhl hade? Resp. att han gick effter honom 
twijfwels utan at slå, men ingen som deth sedt och bewittna kan; altså tillätz Anders Olufson 
afläggia sin wittnesedh, som han præsterade, och berättade att Nills Olufson skulle gå heem 
och bödh fahrwäll, och gått rätta wägen emellan bogården och herberget, och kommit strax 
tilbaka, och sagdt Daniell mötha, och at han intet får wara i fredh för Daniell, intet får han 
wara i fredh på gården, och intet får han gå heem, och dherföre bedit honom gå in i stufwan så 
längie, och han gått in i förstufwan, och Daniell kom strax effter och wille gå in medh, och 
blef emothstött, men som han sade sig allenast willia tända eldh på sin tobackspipa, släptes 
han in, och i förstufwan slogh han Nills widh örat, at han föll omkull och blef blå och blodug-
er, och sedan gått uth på gården till ziergeanten och sig beklagadt, och Daniell gifwit sig 
emellan och slog Nills Olsson een öhrfijhl, då zergeanten sade till honom, huth din wägh 
heemåth, och drogh på wärian, och Daniell gaff sig undhan. Dermed redh ziergeanten bårt och 
Daniell fölgde medh, och dee andra wore på gården, och han stodh så längie qwaar på broen 
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at ziergeanten och Daniell kommo kornladan förbij, och därmed gått in i sin stufwa, och 
huarken såg eller hörde huru dee bar sig åth. 
 Alla edellige giorde relationer och bekännelse uplästes i parternes närwaru, då Daniell 
Anderson beropade sigh på ziergeanten och förrijdaren och gevaldiern, hwartill swarades, 
huad gevaldiern anbelangar, så tages ingen edh af honom, efftersom han är för sitt förseende 
kommit ifrå sin fältwäbels charge, och slagzmålet begyntz med honom, då gevaldiern Jöns 
Bagare sadhe sig wara een ährig karll, och at någhra kunna finnas under regementhet som 
meera försedt sig än han och sittia ändå wid sina tienster, och at han förmant dem intet kasta 
kårsslant, och tagit bårt ett 5-öres stycke. 
 Ziergeanten och förrijdaren aflade sin wittnesedh. 
 Zergeanten, at han tillijka medh förrijdaren, Daniell Anderson och Peder Samuelson wore 
i ländzmansgårdhen, och [fol. 210v] fingo math och något dricka, och han sedhan ladt sig lithet, 
och Hemmingh i Wästbyen och så dijthkommit, och fölgdz till Kyrkbyen, där Hemming kiöp-
te een kanna öhl, och han een eller twå gånger däraf druckit, och sågh Nills Olufson wara 
ihoop med gevaldiern och hafft honom kull, och skillde dem åth, och för sin owett fick Nills 
några slängiar och sedan hade Nills och Daniell något för sig bakom herberget och intet wiste 
huad deth war, och Michell, som in på gården war, badh at han wille hafwa Daniell bårt med 
sigh, deth han låfwade, och därmedh satte sigh på sin häst och redh, och Daniel fölgde med, 
kornladan förbij, och hörde Daniell kalla Päder i Halfwarsgiärde hunssfått, och dee andra altså 
gått sachta uth, och Peder gått Daniell förbij till zergeanten och sagt, Daniell kallat honom 
hundzfått och frågadt om han icke skulle taga emoth, och han warnadt honom, derföre han 
och gått tilbaka, och wid dhet han hörde alarum med Daniel, skulle wända om sin häst, togh 
Michell i Tann i betz[el]tygeln och wille hindradt, och fick några slagh, at han släpte hästen, 
och zergeanten stegh aff och såg hela hopen liggia på Daniell och den som intet hade rum och 
tillfälle at slå honom trängde si[g] in emellan dee andre och nappade i honom, och han altså 
med sin wäria dref dem därifrån: wettandes intet huem som slog Daniell först eller sidst, och 
sedan folgdz till Kyrkbyen igen, och befallte Daniell skynda sig till feldtskären, och meera 
kan han sig intet påminna. 
 Förijdar Mårten Bergström, at han med ziergeanten, Daniell och Peder war i lensmans-
gården och fingo math och öhl, och sedan därifrån till Kyrkbyen, där han tiudrade sin häst, 
och en hoop kastade kårsslant, och Peder Samuelson bedit honom wåga, och han kastadt dijth 
ett hwitt runstycke [ett öres silvermynt] och såg intet meera däreffter, uthan gick af och ann, 
då gevaldiern kom och tog af speelet något, och Nills Olson gått effter och wille hafwa sin 
penning igen, och hafft omkull gevaldiern, och zergeanten skillde dem åth. Sedan såg han 
zergeanten slå med wärian efter Daniell, och han sprangh uth genom grindan bakom her-
berget, och wid det samma kom Nills Olufson at gå heem, och mötte Daniell widh grindan, 
och kommo tilbaka, hörandes [fol. 211r] och seendes intet huad dee hade för sigh. Däreffter red 
zergeanten bårt och Daniell gått medh, och Daniell wände sig om uthom grindhan och tallt 
något, men intet hörde huad deth war, och dee andra fölgde sedan med framom ladan och där 
stadnade, och Daniell bröth af een hagastöör och så bar det ihoop, men hwem som slogh och 
huad som talltes, såg och hörde han intet, och wid deth påstodh kom sergeanten tilbaka och 
med sin wäria hade dem tilbaka, och siergeanten med Daniell kommo och till gårdz och 
Daniell befalltes gå till feltskärn. 
 Gevaldiern skulle interimswijs förhöras, då zergeanten och förrijdaren sade deth eij för 
nöden wara, och intet bewänt med hans tahl, och derföre därmed innehöltz. 
 Michell i Tanne förehöltz hafwa tagit i zergeantens betzletygell at hindra honom at hielpa 
Daniell, huartill han nekade och sade sigh kunna med sin edh hålla deth icke hafwa giordt, 
utan enär han sågh Peder Larson komma löpandes och mente at han skulle taga ihoop med 
Daniell, mött honom, deth at förekomma, och han swaradt sig intet passa på honom, utan talla 
med zergeanten, och då han såg dee andra komma ihoop med Daniell, stijgit på nårre sijdan af 
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hagan. Päder Larson säger sigh möta Mickell, och han bedit honom intet gå fram, och han gått 
lijkawäll till des han hant up sergeanten och med honom tallte och där stadnade, och såg 
Daniel bryta af hagastörar och begynte slå[ss], men ingen af dee andra woro honom förnär, 
och därmed wände zergeanten sin häst om några språngh och med wärian skillde dem åth: 
wettandes intet huilka som wore ihop med honom. 
 Dragon Anders Olufson tilstår sin bekännelse, at hafwa slagit Daniell Anderson öfwer 
läpparne. Peder Larson befins intet warit medh enär Daniell fått hugg, uthan Nills Olufson, 
Michell, Erich Olson och Peder Erson i Glasäther och Måns i Rijse: williandes ingen af dem 
kännas wid slagit Daniell Anderson köttsåår, mindre och blånader. Anders Olufson i Kyrk-
byen betygar Peder Erson wara inne i stufwan hoos Hemming i Wästbyen medan slagzmålet i 
täet skedde. Gevaldiern, at Måns war och där medh där slagzmålet skedde. 
 Sakens sammanhang uprepades utförligen för nämden, som efter noga samtahl och 
betenkiande om alla förelupne [fol. 211v] omständigheeter och händelser, huart för sigh eenhäl-
leligen kommo öfwereens, först om slagzmålet och sedhan om sabbatzbråttet, och beslötho 
som föllier, nembl. 
 Aldenstundh af ransakningen och edelligit intygandhe befinnes at dragon Daniell Ander-
son hafwer först begynt oredan uthom grindan och luppit efter Nills Olufson i Tanne och 
spar-kadt efter honom, och enär Nills sedan skollat gå heem, uth på backen och wallen 
hindrat, at han måst gå in i Kyrkbygården igen och dess förstufwa, och Daniell strax effter, af 
föregif-wande at han wille tända eldh på sin tobakspipa, och dess medelst fått dertill låf, och 
kom-mande i förstufwan slagit Nills för mundh, at han däraf fallit baklengdes, det Nills klagat 
för zergeanten Chrestopher Ösell, som war uth på gårdhen, och Daniell lijkawäll i zergeantens 
närwaru andra gången honom slagit för mundh, då zergeanten befallt Daniell föllia sigh bårt 
därifrån, och Daniell kommande utom gårdzgrindan kallat dem som på gården wore hundz-
fåttar och mant en af dem uth, och sedhan wid herberget wändt sig om och kallat Peder Lar-
son i Halfwarsgierde särskildt hundzfått, och dee frågat dereffter, och han bruttit af hagastörar 
etz. Och såwida han dem skällt för hundzfåttar och mant uthur gården, så finner rätten dem 
intet försyndat sig emoth 8:de cap. Edzörebalcken L.L., utan Erich Olufson, Michell Jönsson, 
Nills Olufson och Måns Jonson såwida dee alla warit tilsammans enär Daniel Anderson fått 
hugg, och han intet weeth uti den confusion hwem slagen gifwit, och dee sins emillan intet 
willia det uppenbara, böra först effter 10 cap. Såramålabalken med willia L.L. huar för sig 
bötha 6 marck för köttsåret, huaraf målsäganden tager 3 marck och tree mark gånge till 
treskiptes. Sedan, efter samma capitell, för mindre såhr 3 m:k till treskifftes, och där hoos 
wara skylldige betalla läkiarelönen, iemwäll och för sweda och wärk och tijdzspillo 2 dahl 
s.m:t, och efter 16 cap. ib:m wårda honom natt och åhr. [fol. 212r]  
 Anbelangande dragons Anders Olufsons honom gifne slagh, och huad Anders prætende-
rer der emoth, så remitteres deth, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts resolution den 6 
juni 1686, till wällåfl. regementzrättens optagande och afdömmande, iemwäll huad ofwan 
nemde personer tillijka med Peder Larson i Halfwarsgierde kunna medelst Daniells fälte 
skälsordh och missfirmande, och Nills Olufsons bekomne hugg in i förstugan och sedan uth 
på gården hafwa honom at tiltalla, heemställes till allerunderdånigst föllie af högstbem:te 
Kongl. Maij:ts allernådigste resolution under wellbem:te regementzrättens deciderande, huil-
ket alt under höglofl. Kongl. Swea håfrättz högwijse och äntellige resolution underdåhnöd-
miukeligast heemställes. 
 
7. Medelst öfwerståndne ransakning är kunnigt hurusom dragoner, ryttare och bönder om 
söndagen d. 1 julj sidstleden, och dagen efter inföll jungfru Mariæ Besökelses dagh, hafwa 
kiöpt öhl i Kyrkbyen hoos Anders Olufson och kommit i slagzmåhl. Altså påmintes han 
därom och swarade at allenast några stoop öhl sålldes strax gudztiensten war ut och ändat, 
nembl. till dragonem Jöns Steenhuggare, Oluff Myre, Elias Enåchson, Peder Samuelson och 
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Anders Olufson Bergman, och Peder Erson i Glasäther, Michell i Tanne, Måns Jonson i Rise, 
Peder Larson i Halfwarsgierde, Erich Olufson i Berge, Nills Olufson i Tanne, Peer Olufson i 
Wästbyen, Jöns och Lars Olufssönner i By och Röden sochn. Ryttaren Jöns Hålländar, 
Hemming Olsson i Wästbyen sedermera in på affton. Anders Olufson förehöltz at dee där 
warit inpå affton näst för sollennes nedergångh, som å den åhrstijden skeer klåckan 10? Resp. 
att ingen fick något öhl efter klåckan 6 om afftonen, då tumultet och slagzmålet begyntes. 
Måns Jonson i Rijse, Peer Erson i Glasätter, Michell i Tanne, Erich Olufson i Berge, Nills 
Olsson i Tann och dragon Anders Olufson äre tilstädes, och kunna icke neka sig kiöpt öhl af 
Anders Olufson. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Anders Olsson i Kyrkbyen hafwer sidstledne [fol. 212v] Dom. 4:ta Trinitatis såldt 
öhl efter predijkan förr än klåckan 4, som war dagen för j. Mariæ Besökelses dagh, till dra-
gonerne Peder Samuelson, Jöns Steenhuggare, Oluff Myre, Elias Enochson och Anders 
Olufson Bergman, ryttaren Jöns Hålländare, item till Peder Erson i Glasäther, Michell i 
Tanne, Måns Jonson i Rijse, Peder Larson i Halfwarsgierde, Erich Olson [i Berge], Nills 
Olufson i Tanne, Peer Olufson i Wästbyen, Jon och Lars Olufssönner i By och Rödens sochn, 
huaraf slagsmåhl förordsakades, huilket sträfwar emoth Kongl. Maij:ts förnyade stadgar a:o 
1687 om sabbatzbrått och dess 5 §; altså finner rätten skiälligt, till underdånigst föllie af 4 § i 
högstbem:te stadga att Anders Olufson bör bötha 5 d:r s.m:t för hwar persohn som där hafwa 
köpt öhl i sådan förbuden tijdh, som belöper sigh 75 d:r s.m:t, eller effter meerhögstbemellte 
stadga plichta för huardera med åtta dagars fängelse wid watn och brödh, hwartill kommer at 
kiöparena efter offthögstbem:t stadga och articklar böre äfwen som sälliaren plichta med hwar 
sina 5 dahl. s.m:t, hwartill nu närwarande, nembl. Måns Jonson i Rijse, Peer Erson i Glasät-
her, Michell i Tanne, Erich Olufson i Berge, Nills Olufson i Tanne och dragon Anders Berg-
man, dömmes, eller med fängelse försonat. Dee frånwarande, ryttaren Jöns Hålländare, dra-
gonerne Jöns Steenhuggare, Oloff Myre, Elias Enåchson och Peder Samuelson, drängiarne 
Peer Olofson i Wästbyen, Peder Erson i Halfwarsgiärde, Jon och Lars Olufssönner i By och 
Rödens sochn, som äfwen köpt öhl hoos Anders Olson, skole å nästskeende lagha tingh 
dherföre blifwa dömde. 
 
8. Feltwäbell Johan Bergklyfft kärade till Oluff Påhlsons änkia i Rijse och Sunne sochn, 
hustru Margeta Pedersdåtter, för een sängh och ett bordh om 1 ½ aln långt och een cammar-
dör med ett smellås, som skola wara förkomne i Wällwijken och capitens bostelle den tijden 
Jöran Månson där wistades? Resp. att hon intet weth däraf, och at een säng fins där, som 
hemma i gården giord är, och at några lösa dörar äre och där, af en stufwa som [fol. 213r] 
nederrifwen är: wettandes intet at någon hörer capitensgården till. Actor, at smellåset är på 
dören, och han hafwer nyckellen än i behåld, och ryttaren Erich Hålgerson skall kunna deth 
bewijsa, som icke tilstädes är; altså kan därtill intet giöras. 
 
9. Oloff Thomsson i Backen effterfrågades, som och några perzedlar ifrån capitens boställe 
skall hafwa, men är icke tilstädes, eij heller fått citation, och för denne tijden icke hemma 
stadder, uthan till kiähls, dy tilsäijer tålfman Jon Tageson så hustro Margeta som Oluff 
Tomson att dee å nästa ting skolle wara tillstädes och bewijsa sin oskyldigheet derutinnan. 
 
10. Feltwäbellen tilltallte och Jon Tageson i Månsåsen för ett långt bordh med pallar kringom 
fötterne, som och ifrån capitensgården kommit är, och Jon wäll lefwererat tilbaka, men pallen 
är bårta, och därtill med begiärer wetta huruledes han deth fått hafwer? Resp. att Jöran 
Månson fick 1/4 tunna korn af hans moder, och låfwade penningar derföre, och omsijder sade 
sig inga äga, och dy lembnade bordet i betallningh, som där warit till dess däreffter förledne 
åhr frågades, då han deth skaffadt till rätta. Actor begiärte at han måtte bewijsa sig deth af 
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Jöran Månson fått? Resp. att Hällie i Wällwijken kan dhet betyga, huarom twiflas, och han 
skall sagdt sig sedt Jon föra bordet därifrån, och icke meera? Resp. att han wiste då att Jöran 
Månson war den tijden hemma på gården, därtill actor icke nekar. Jon, at pallarne kring om 
bordzfötterne intet woro där enär hans moder bekom bordet, och at han intet stemder är. 
 Resolutio. Jon Tageson måste å nästa laga tingh bewijsa sig bordet redeligen fått eller 
undergå förtiente näfst. 
 
11. Skiffteshagan i Nifsåhs afradzland, som kommer Bergeboena på Frössöön till, betygade 
nemdeman Oluf Reggortson i Långåker, som en interessent är, at den förlengst är färdig 
giord, som landtmätaren Steenklyfft 1693 skall sedt och kan betyga. 
 
12. Jon Erson upbödh andre gången Pehr Carlsons hemman i nårra Rasten af 3 tunland, 
hwaraf 1/2 skatte och 1/2 crone är: warandes han till een systerpart arfburen. [fol. 213v]  
 
13. Effterfölliande husesyner företoges och afdömdes som föllier. 
 Frössö sochn. Wagle, Peer Giöhlson, 3 tunland skatte, brukas aff mågen Lars Olufson, är 
trumslagarequarteer. 
 Hwardagzstufwan nårr på gården 9 ½ aln långh 11 ahl. bredh, medh behållit innanrede, 
spisell och bakugn etz. Syllorne på nårre och södre sijdan ½-ten förruttnade af mull, wägg-
bandståcken sampt taakskijdan på nårre och södre sijdan är förruttnadt, skattas efter 15 § i 
Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordning för ogill, och een ny opsättes med förra innanredet 
för    15:  – : – 
 Framcammarens tak dråppigt, spiselln felas murstänger, stålpe och spieldh dito. Syllan på 
nårre sijdan något ruttin af mullan, täckian på södre sijdan är förruttin. 6 rutor å fönstren 
sunder, som gåes förbij, eftersom twenne stufwor dessutan finnas. 
 Giäststufwan mitt emoth hwardagzstufwan 9 ahl. långh [lucka] ahl. bredh, är med ferdigt 
innanrede. Nårre och södre syllorne bewaras med bräder och näfwer för mullan skuld, enär 
den dädantages, för och medh 16 öre. 9 rutor å fönstren sunder à 1 öre. Takweden odugelig, 
som giöres å nyo med 2 dahl. och taket dråppigt, som botas medh 1 öre s.m:t. Skårssteen 
ofwan taket är förderfwadt och måste å nyo giöras ferdig med leer kalkslåning och elliest för 
1 d:r       1:  – : – 
 Afbalkade cammaren i förstugan emellan begge stufworne dugl. enär taket med näfwer 
och takwed botas och repareras medh    1: 16: – 
 Sädes- och miöhlbodh wäster på gården 5 ½ aln i quadrat, är till innanrede sampt deth 
meera alt dugligit, men taket dråppachtigt, och takweden odugeligh   1:  – : – 
 Wisterhuset der iempte färdigt in alles föruthan taket som är dråppachtigt och botas medh
     – :   4: – 
 Redskapshuset östsöder på gården något gammalt, som kan brukas enär deth med tak 
förwaras för      1:  – : – 
 Stallen wästsöör på gården 6 ahl. i quadrat à 2 hästrum och höskulla öfwer, dugelig enär 
taket lagas merndels med nytt näfwer och ny takwed för och med    2:  – : – 
 Fähuset aldeles odugl. och ett nytt upsättes för  15:  – : – 
[fol. 214r]  
 Foderhuset söder om gården ferdigt. Färdigt swijnhuus. Portlijdret under gamble låfftet. 
 Kornladan 11 ahl. långh 14 ahl. bredh med 2:ne gålff och loan är ferdigt, näfwertaket och 
2/3 af takweden odugeligit, som giörs dugelig med 3 d:r. Nårra syllan wid dören något ruttin 
och brädslåes för 16 öre. Facit     3: 16: – 
 Åkeren är i fult bruk. Humblegården till 200 stänger af ringa frucht medelst grund jordh 
och hälla under, men lijkawäll wäll häfdat. 
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 Gärdzlegårdarne omkring åkeren medellmåttig, och kan passera full laghgill haga 102 
famnar och 80 famnar som luthar, som oprättes med 1/2 öre   1:   8: – 
 Häggedahlen af een lada wäll afrydiat, dess gärdzlegårdar [luta] och een dehl aldeles om-
kull till 64 famnar à 1 öre      2:  – : – 
 Nårr i rödningen een lada, des gärdzlegårdar 96 famnar oferdig à 1 öre   3:  – : – 
 Gårdzmyran af twenne dugl. lador. Gärdzlegårdar af rijshag, som är 127 famnar, derest 
aldrig skijhaga warit. 
 2:ne lador i Stoorlegdan med Cappelswedan något dråppighe, och den ena med förruttna-
de wäggiar och bör een ny opsättias med 1 d:r och den andras tak förbättras med 10 ⅔ öre 
       1: 10: 16 
 Desse äre nödige huus efter husesynsordningen. ________ 
    47: 12: – 
 Dömmes fordersampt ersättias, elliest opbiudes skatträttigheeten Kongl. Maij:tt och 
cronan till säkerheet. 
 
14. Sunne sochn. Stackrijs, Peer Olufson, 4 tunland skatte, beboos af Faste Tohreson, är 
swentienarequarteer. 
 Giäststufwan nårr på gården 10 ahl. långh 10 ½ aln bredh, upsatt af nyo med een camma-
re à 4 ½ aln långh 10 ½ aln bredh. Jernstålpen i spiselln skaffas för 16 öre. I cammaren felas 
spisell, spieldh och murstångh, som skaffas för 5 d:r. Fönstercarmar 4 öre. Taket och gålfwet 
dito för 3 d:r. Fönstren i cammaren 1 d:r. Facit    9: 20: – 
 Hwardagzstufwan nårr på gården 13 ahl. långh 10 ½ aln bredh aldeles odugl. Een op-
sättes å nyo för   20:  – : – 
 Sädes- och miöhlbod wästan i gårdhen 8 ½ aln långh 6 ½ aln bredh, är medh dugligit 
innanrede, och ytherwäggen brädslåes och tällningztaket repareres   3: 10: 16 
 Wisterhuus opsättes å nyo medh    6:  – : – 
[fol. 214v]  
 Gamla låfftet söder i gården till redskapshuus. Portlijder fins. Hembl.huus, taket giöres 
ferdigt medh    – :   3: – 
 Badstufwan nårr om gården 6 ¼ aln långh 6 ½ aln bredh, med en lafwe. Taket repareras 
och giöres ferdigt med      1:  – : – 
 Stallen à 4 hästrum östsöder i gården 6 ¼ aln långh 7 ahl. bredh, dugel., men bohltaket 
dels gammalt, som giöres ferdigt med     1:  – : – 
 Fähuset östsöör om gården 11 ahl. långh 7 ahl bred, med ferdige båsrum, dugl. wäggiar, 
men taket och innanrede odugl., som med näfwer opteckies och dertill med nytt gålff för  
      4: 16: – 
 Foderbodan öfwer källaren är af nyo upsatt och dugelig. Afbalkade deelen i stallen 
brukas till swinhuus.  
 Kornladan söder i gården 10 ahl. långh 10 ½ aln bredh, böhr nedertagas och undertimbras 
och göres med godt taak      8:  – : – 
 Åkeren är yppen och i bruk. Humbelgården öster om gården af 100 stöör, som bör efter 
Kongl. husesynsordning utwidgas till 100 [felskrivet för 200] stöör [för]    1: 16: – 
 276 famnar dugeligh gärdzlegård. 
 710 famnar odugelig à 1 öre   22:   6:  – 
 Ladutaket i Stoorgrubbängie odugel.   – : 16:  – 
 Blästerängiesladan odugel.     1:  – :  – 
 En lada i Smådrolerne förbättras medh   – : 12:  – 
 Ladan i Klijppingzåsängie om 1/2 lass upsättes å nyo med   – : 16:  – 
 Ängiarne pröfwes kunna afrödias medh    2:  – :  –  
    81: 19: 16 
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 Dömmes fordersamt och aldrasidst innom nästskeende husesyn efter Kongl. husesynsord-
ningen at fullgiöra. 
 
15. Hara. Nygården, Oluff Anderson, 3 tunl. skatte, åboos af landbonden Peer Anderson, är 
dragonequarteer. 
 Hwardagzstugan wäster i gården 9 ahl. långh 9 ¼ ahl. bred, spiselln med bakugnen och 
dess tilbehör ferdig, twenne rutor å ena fönstret sunder à 1 öre. Nytt gålff är inlagdt. Taket 
odugligit och syllorne skadde, som repareras med    3:  – : – 
 Uti förstugucammaren felas ett litet fönster    – :   6: – 
 Giäststufwan wäster i gården af lijka längd och bredd med hwardagzstufwan, med dugl. 
innanrede och wäggiar. Taket lagas och giöres ferdigt med 3 d:r och syllorne insättias å nyo 
medh 2 d:r     5:  – : – 
 Wisterhuus, sädes- och miöhlbod öster i gården 8 ½ aln lång 7 ahl. bredh, af een under-
bodh och twenne öfwerbodhar, [fol. 215r] dugligh till wäggiar och taak. Syllorne på ena sijdhan 
bewaras med näfwer och bohl    – : 16: – 
 Aftimbrade stallrummet brukas till redskapshuus och taket repareres medh   1:  – : – 
 Portlijdret fins och hembl.huset förbettras medh    – :   4: – 
 Badstufwan östnårr om gården 5 ½ aln i quadrat, 2 st. lafwar, dugl. wäggiar, och taket 
odugel., som repareras      1: 10: 16 
 Stallen söder i gården à 3 hästrum 6 ahl. lång 9 ahl. bred, dugl. wäggiar, men taket lagas 
medh     1:  – : – 
 Fähuset 11 ahl. långt 9 ahl. bredt å nyo upsatt à 7 båsrum, alt ferdigt. 
 Foderbodan wästsöder i gården 11 ahl. långdt 6 ahl. bredt, derest een källare under är 
dugligh till wäggiar och taak. 
 Swijnhuset fins stoort med dugl. wäggiar, men taket repareras med   – : 16: – 
 Kornladan wäster i gården 11 ½ aln lång 10 ½ aln bredh, wäggiarne duglige och taket 
odugel. för 4 d:r, och tree knuthar brädslåes för – : 10: 16   4: 10: 16 
 Åkeren i sin öppen bruk. 
 Humblegården öster om gården af 100 stöör, bör större uthwidgas efter Kongl. Maij:ts 
placat till 200 stöör       1: 16: – 
 530 famnar med wijdeband är halfgill à 1/2 öre    8:   9: – 
 Ladutaket i Myckelmyra odugl., lagas medh     – : 16: – 
 Ladan i Nydrohle odugeligh, upsättes medh    1:  – : – 
 I Beensörlägden laduns tak odugel. och gålfwet repareras   – : 16: – 
 Ladan i Lillmyrängie odugel., een ny för    1:  – : – 
 Ängiarne pröfwes kunna oprödias medh     2:  – : –  
    31: 24: 8 
 
 Dömmes aldrasidst till nästskeende husesyn wara ersatt, wid laga böther tilgörande. 
 
16. \d. 24/ Dato iemfördes håldne husesyn d. 16 aug. 1694 på feltwebels bostelle under lijf-
compagniet i Walla på Frössöön af 6 tunland, 1/2 skatte och 1/2 crone, med där opå afdömde 
husesyn den 12 aug. 1692, och befans ännu dereffter wara obygdt och oreparerat, nembl. 
 På hwardagzstufwan, jernstålpen i spiselln för 16 öre. Skårsstehn okalkslagen för 16 öre. 
5 st. fönsterruthor sunder à 1 öre     1:   5: – 
 Twenne små fönsterkarmar i cammaren för    – :   6: – 
 Fastgård kringom stufwan och cammaren med näfwer giöres med   – : 16: – 
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 Gäststufwan. Nårra långsyllan och ståcken thernäst [fol. 215v] bewaras med näfwer och 
mulbenck medh 8 öre. Dråpp widh spiselln uthteckes med 4 öre. Skårssteen kalkslåes med 16 
öre. Facit    – : 28: – 
 Framcammaren. Muhrstångh, ståndare och spield 1: 10: 16. Skårssteen repareras och 
kalkslåes för 1: 10: 16. Dråpp wid spiselln och 2:e dito å södre långwäggen botas med 8 öre. 
Facit      2: 29:  8 
Låfftet söder på gården. Skarfbräderne å södre sijdhan förlorade, och nya dijtlägges medh och 
för     – : 16:  – 
 Herberget wäster på gården repareras efter 1692 åhrs synedom medh  – :   5:  8 
 En bodh till redskapshuus dito    1:  – :  – 
 Stallen odugeligh, som opsätties medh och för    8:  – :  – 
 Badstufwan dugeligh. 
 Fähuset kan effter 1692 åhrs synedom repareras at brukas medh   2:  – :  – 
 Swijnhuset dugeligit. 
 Källarebodan opsättes å nyo efter 1692 åhrs doom till foderbodh för    3:  – :  – 
 Kornladan dugeligh och taket på halmlijdret oplägges. 
 Humblegården af 280 stöör wäll häfdat. 
 Åkeren är i godt bruk. 
 Höladurne äre reparerade. 
 290 famnar ½-dugelig gärdzlegård à 1/2 öre    4: 17:  – 
 Södra Steenmyrsdrohle oprödies medh    2:  – :  –  
    26: 26: 16 
 
 Dömmes utan längre drögzmåhl fulgiöra feelachtigheeten, som förmodelligen kunnat 
warit fullgiordt, där han icke warit löfftesman för cronohemmannet Michelsgården, deth han 
måst efter quotan bruka och bebyggia. 
 
 
 
 
Extraordinarie ting 6 juli 1695 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 15v – 19r, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 683r – 688r, RA. 
 
Anno 1695 den 6 julij höltz extraordinarie tingh på Frössöön, wederwarande befallningzman 
welbet:d Lorens Bachman och desse såtho i nämden. 
 Peder Biörnsson i Hara  Måns Jonson i Rijse 
 Jöran Månson i Måläng  Oluf Reggortson i Långåker 
 Peer Anderson i Fanbyen  Oluf Olufson i Årrwijken 
 Gunnar Månson i Knyta  Peer Erson i Degernäs 
 Jöns Peerson i Bällstad  Jon Tageson i Månsåsen 
 Carll Olufson i Miälle  Nills Peerson i Mälbyen 
 
1. Dato föreställtes Jon Olufson ifrå Wijke i Rödens sochn, om sina 69 åhr gammall, födder 
döf och dumbe, [stum] som om nattan emoth den 12 junj sidstleden, efter ryttmestarens welb. 
Magnus Gabriel Willenssens gifne relation med hand och segell daterat Brunflod den 29 junij 
medelst hans bårtreesa till Medelpad at upwachta anbefallte indehlning för ryttarcompagnietz 
officerare, är funnen hafwa hafft tijdelag med ett stod nedanför Wästerhuus och Wästbygår-
darne, huilket h. corneten Henrich Elieson Mogh, enär wachterne under camperingen berörde 
tijdh skulle visiteras och recognosseras, först blifwit warse, och sedt honom i det syndiga och 
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onaturligha wärket wara begripen, och för h. ryttmestaren, som i samma föllie war, berättadt, 
och han befallt corporalen Anders Mosesson Lundh stijga af sin häst, at besee, salva venia, 
hans skaap och hemblig tingh, huartill Jon sigh wägrat, och dy låtit hålla hans händer, och 
optagit dess byxor, och befunnit wara nyss slaknadt och illa uthsedt, och at han skall een steen 
lagdt bakom stodet, samma sin ogierning at befrämia. Stodet skall wara tagit utur ett ängie 
framför hans broders Hemming Olssons i Wästbyen gårdzport, där deth gått i beth, och han 
bracht nedanför åkeren, huarföre blef han förder i arrest, som attesten utförligen innehåller 
och lyder. 
 Corneten Henrich Mog förhördes och betygade sig natten emoth den 12 juni tillijka med 
ryttaren Staffan [fol. 16r] Dahl och ryttaren Swän Groop rida föruth, och bleff warse deth 
dumben Jon Olufson wara i fult wärk och tijdelag med ett stodh, som han bundit hårdt wid 
een gerdzlegård, hållandes dess swantz med sin högre hand på sijdan: ståendes på een steen 
bakom stodet, som han tagit af een rösa och dijtlagdt, och enär han bleff corneten warse, 
wellat sin hemlig ting laga in i byxorne, och kunde i hastigheet intet det giömma, och derföre 
gifwit sig baklängdes där ifrå några stegh och instuckit, och wändt om at lösa stodet, som 
sedan besågz och befans wara till dhen grofwa synden brukadt, och stodet syntes sedan som 
weellat stalla [urinera], som dåch intet skedde. 
 Staphan Dahl berättar sig rijda widh sijdan af h. corneten, och wid deth han ropadt och 
sagdt sig see een bolare, sedt Jon Olsson dumbe stå bakom ett bundit stod widh gärdzlegården 
på een steen, och då med sin wänstra hand tagit till brokkijlen [byx-lucka, gylf] och stijgit af 
steen och wändt dem ryggen till, och gått litet, och strax wändt om at lösa stodet at leda till 
gårdz, då ryttmestaren läth honom besichtiga, och hans hemblig ting war slaker och sedt illa 
uth. 
 Swän Groop, at han såg honom stå på een steen bakom stodet och stijga baklängdes 
neder, och några stegh gått och sedan wändt om, och gått at lösa stodet, som han giordhe, och 
wellat leda till gårdz, då ryttmestaren läth honom besichtigas, och dess hemblig ting fans 
slaker och illa söhladt. 
 Corporalen Anders Lundh, at han efter ryttmestarens befallning tillijka med ryttaren 
Erich Hööknäbb besåg hans hemblig ting, och enär hans hafde hwijta wallmarströija togz upp 
utur byxorne tillijka med skiorthan, som eij längre war än den räckte neder i byxorne, syntes 
des hemblig ting som war blått och icke rätteligen såg uth. 
 Erich Hööknäbb, at han såg dumben gå till hagan och lösa stodet at leda upföre lägdan till 
gårdz, då ryttmestaren befallt corporalen Lund och honom ransaka dumben, deth dee giorde, 
och Erich tagit i hans hafde hwijta wallmarströija och den löfftat upp, då skiorthan [fol. 16v] 
intet räckt till hans hemlig ting, utan deth war bahrt och såg blått och illa uth, och tillijka 
medh ryttaren Jacob Erlandson befalt at föra honom öfwer nattan till hans broder Hemming 
Olson i Wästbyen, som sig ursechtadt och lembnadt till dem som någon ogierning med 
honom sedt, deth dee för ryttmestaren berättade, och han altså förder till högwachten. 
 Jacob Erlandson, at han sedt dumben stijga till stodet at lösat widh corneten ropadt, och 
intet warit medh enär han besichtigades, men tillijka med Höknäbb befallt at föra honom i 
arrest. 
 Dumben Jon Olufson hafwer hoos sin broder Anders Olufson ifrå Hökbäck uti Lijtz 
sochn öfwer tijo åhr hafft sitt tillhåld, och uti Nårie åtta åhr warit, och brukadt lärde 
skomakare handtwärket, och några åhr wistadtz hoos Nills Bengtson i Wijke uti Röden sochn, 
och sedan hoos Nills Olufson ib:m, och sidst hoos sin broder Hemming Olsson i Wästbyen. 
 Anders och Hemming Olofsons sönner [Olofssöner] betyga sig genom technande kunna 
wäl förstå sin broders Jon Olufsons mening i en och annor måtto, och at han efter deras 
information technade förlengst wara tillåtit at begå Herrans hehlige nattwardh, och uti tree åhr 
tillijka med sin broder Oluff Olsson, som och född dumbe är, brukadt fadersgården Wijke: 
warandes Oluf gifft, men intet Jon, som offta hafwer budit till at befria och giffta sig, men 
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dåch intet skiedt. Anders Olufsons dåtter hustro Kerstin Andersdotter, Lars Pedersons i 
Steensgården, skall och wäll kunna förstå med technande dumbens mening och technande, 
huartill hon beiakar. 
 Nills Olufson i Wijke, som af dumben lärdt giöra skoor, berättar sig merndels hans tech-
nande förstå, och han twå åhr wistadtz hoos honom. 
 Anders och Hemming tillfrågades om dee af hans ägendom innehafwa, huartill dee 
nekade; altså technade hustru Kerstin åth honom därom, och han i [fol. 17r] så måtto wijst at 
swågeren Lars i Faxenällden i Röden sochn är skylldig 10 r.d:r, som han för några åhr sedan 
länt, och dumben nu ingen skilling äger. 
 Medh nämden öfwerlades om dumbens bröder och brodersdåtter, som förstå hans tahl, 
och swarar genom technande skolle förtroes utan edgång säija hans tahl och mening om 
tijdelaget, och föllo eenhälleligen därpå att såsom dee äre ährlige män och Hemming een 
gamall edswor[e]n nemdeman, och dee där hoos intet af hans ägendom hafwa, eller stoort 
kunna wänta af det ringa han kan utlänt hafwa, och i deth anseende intet kunna honom någon 
osanning påbörda, eftersom dee uthlåtit sigh tillförenne at han bekändt sig berychtade tijdelag 
begått, och han tagen å färska gärningh. 
 Anders Olufson förmantes redelligen berätta huad kunskap han kan hafwa om Jon Oluf-
sons förda läfwerne, så i den tijden han warit i hans brödh, som både före och sedan, och intet 
där i döllia, sitt samwette til mehns och skada? Resp. at han aldrigh förstådt honom warit till 
sådan diefwulskap benägen, och icke eller nånsin funnen på sådanne eenslige och misstenckte 
rum, och aldrig försummadt någon predijkedagh, utan ställt sigh gudfruchtig på sitt sätt: säij-
andes sigh tree gånger af broderlig kärlek besökt honom sedan han kommit i arrest, och för-
mant bekänna sanningen, och förste gången fått till swar, om han skulle bekänna sig den syn-
den bedrifwit, så upbrunnes hans kråpp och siähl, och kan altså intet komma till Gudz rijke, 
då han med technande honom underwijste siählen wara odödellig, och kommande utur kråp-
pen, förder af dee helige änglar i Gudz rijke, huaröfwer han warit gladh och tackadt honom 
medh klappande på axlarne för godh underwijssningh, och bekändt sig under sidstledne cam-
pering med ett stodh, som med klöfbändan gått neder om Hemmingz kåhlsäng, begynt hafft 
tijdelagh enär corneten kom rijdande, och blef hindradt deth fullelligen fullbordha, wettandes 
intet hwem stodet egde, och icke eller sedt om deth war skabbut, men swart mahn och swantz 
[fol. 17v] hafft. Idagh under tingztijman haar han bekändt för honom sig för twå åhr sedan, 
camperingztijden, blifwit ombedin at föra ett stodh till skogz i beth, som han kann minnas 
warit swart, och egdt hemma upp i landet i Altzsen eller Undersåker, men intet hwem deth 
tilhörde, och med deth tijdelag hafft, både om afftonen enär dhet fördes till skogz, och om 
morgonen enär deth fördes heem, och wid deth dess semen skulle falla, fruchtadt deth skulle 
blifwa något lefwande af, sin tingest uthtagit och låtit falla på jorden: nekandes alldeles sådan 
synd offtare begått, och warit tilstädes enär bolaren [tidelagare] Abraham Grefwe 1693 om 
hösten aflijfwades, och sedt honom derföre halshuggas och brännas, och stodet dödat och 
nedergrafwit, huarom Hemming Olufson honom underrättadt, huilket han tillstår, och om 
sommaren 1693 bedrifwit tijdelagh med ett stod ofwan ifrån landet, och den 12 juni sidstleden 
äfwen så: technandes sig troo om Gudh nådh och syndernas förlåtelse för Christi skuldh, 
emedan som han sin syndh och styggelse bekändt, och efter uthståndit straff komma till Gudz 
rijke, huarom han säkerligen förtröstades, och technade sig däröfwer gladh wara. 
 Hemming Olofson, efter giord påminnelsse och åthwarning, berättar sig aldrig förstått 
honom wara så sinnadher som nu höres, och aldrig funnen i sådanne enslige och misstenchte 
rum, och at han bekiändt å förledne camperingh med ett stodh hafft tijdelag och bohlat och 
warit i fult wärk och action, men för cornetens och ryttarnes dijtkombst intet fullbordat, efter-
som han icke wäll räkt upp, och dåch litet inne warit. Item 1693 om sommaren med ett swart 
stodh ofwan i landet twenne gånger affton och morgon, och medelst fruchtan at däraf skulle 
något läfwande blifwa, sin tingest uthdragit och låtit semen falla på jorden: nekandes alldeles 
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tillförenne sålledes sig försyndat: wettandes intet hwem deth egde, men Hemmingz dräng 
Peder Olson bedit honom det föra till skogz. 
 Hustru Kerstin Andersdotter föregifwer sig honom därom intet tillfrågadt, och dy det nu 
inför rätten medh tächnande giorde, och betygar honom bekänna sigh twenne gånger 1693 om 
sommaren med ett swart stodh ofwan ifrån landet begått tijdelagh: wettandes [fol. 18r] intet 
hwem deth egdt, och nu in junio sidstleden med ett stod, och widh det han hölt på af folk 
skrämd derifrån, och fick icke alldeles fulbordat: nekandes alldeles sådant tillförenne och 
offtare bedrifwit. 
 Anders, Hemming och Kerstin frågade honom några gånger dåch särskilt om han den 
stoora synden bedrifwit på deth han skulle få dödh, emedan som hans ringa ägendom blifwit 
bårtstullen, och kunde intet annat swaar få, än han tencht ingen skulle blifwa deth warse. 
 Nills Olson i Wijke betygar sig aldrig förr hördt eller förmerkt honom huarken till sådan 
graf missgierningh eller omgiänge med qwinfolk warit benägen: låtandes honom genom tech-
nande fråga huru han sig förhållit i framfarne åhren, och swaradt deth han 1693 om sommaren 
med ett stodh ofwanifrån landet, som fördt proviant till camperingen, affton och morgon 
bolat, och förledne campering med Carll Östensons stodh i Säter. 
 Carll Östenson berättar sig föra profwiant på samma stodh åth sin ryttare, som war 
magert, och då dumben blef tagen i arrest lembnadt stodet ifrån sig, det länsman Michell Bark 
låtit födas och achtas ett dygn af huar bonde i sochnan, och kommande till klåckaren Oluff 
Månson i Tanne uti een hans swedia d. 20 juni störtat. 
 Peder Olufson, Hemmingz dräng, förhördes och berättar sig intet kunna minnas om han 
bedit dumben föra något stodh till betz 1693, därtill med äre så många fremmande hästar 
camperingztijden där, at han omöijelligen kan minnas dem alla, och icke kunnat läggia sådant 
på minnet. 
 Efter yterligare påminnelse bekände han sig för 5 åhr sedan een gång bolat med ett ungt 
grått stodh, som hans då warande wärdh Nills Bengtson i Wijke ägde, sielf opfödt och än 
hafwer qwaart. Nills Olson i Wijke berättar honom hafwa ett grått stodh som han opfödt, om 
sex eller siu åhr gammall. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh dumben Jon Olufson icke allenast är tagen på färska giärning och hafde 
tijdelag medh Carll Östensons stodh ifrå Säter och Rödens sochn, nattan emot den 12 juni 
sidstleden, utan och genom tächnande till [fol. 18v] sina bröder Anders och Hemming Olufs-
sönner och Anders Olufsons dåtter hustru Kerstin, iembwäll och för Nills Olson i Wijke, som 
förstå honom genom technande, om ett och annat tillfråga och bekommande swaar äfwen wäll 
deth bekändt, och därtill medh at han twenne gånger om sommaren 1693 med ett swart stodh 
ofwanifrån landet den diefwulskapen bedrifwit: wettandes intet hwem det egdt, iemwäll och 
för fem åhr sedan hoos sin då warande wärdh Nills Bengtson i Wijke een gång bolat med ett 
hans unga stodh som grått war, och Nills ännu hafwer, deth han för ofwannemde personer 
genom technande nu inför rätten bekiändt, och medelst fruchtan att något skulle aflas af 
bedrefne diefwullskap med stodet 1693 låtit sitt semen falla till jorden, Han hafwer och warit 
på rättareplatzsen tilstädes 1693 om hösten, då dragon Abraham Grefwe för sådan ogierning 
aflifwades och blifwit underrättadt för huad sak han mistadhe sitt lijff, som ransakningen ut-
förligen innehåller och lyder; altså finner häradzrätten honom Jon Olufson efter 14 cap. Hög-
målabalken L.L. förwärkat sitt lijff, och grå stodet dödas och på rättareplatzsen nedergraff-
was, huilket allt under höglofl. Kongl. Swea håffrättz nådgunstige och äntellige resolution 
ödmiukelligast heemställes. 
 
2. Dato upwijstes h. generalmaiorens och gouverneurens högwelborne h. Carl Gustaf Frö-
lichz breeff af d. 29 juni sidstleden till befallningzman wälbetrodde Lorens Bachman at 
befodra å nu warande extraordinarie ting ryttmestarens welb. Magnus Gabriel Willenssens 
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giorde beslagh på förbudit toback hoos handellsmannens Henrich Hånons köpswän Jöran 
Jöranson, som till laga uthslagh uti förwahr är satt: förståendes nämden intet mindre kunna 
giöra än efter h. gouverneurens excell:s ordre saken optaga och afdömma: giörandes sig 
försäkradt at h. gouv. warder sina ordres förswara, om något åtahl skulle därpå skiee, men 
häradzhöfdingen, medelst hafwande owänskap med ryttmestaren, uhrsächtar sig icke kunna 
wäll wara dommare i någon sak honom angående, som är beslagare i denne sak [fol. 19r] och 
bör dess rätt niutha, och finner sig sielff därtill ofogelig, dåch i regard at Kongl. Maij:ts och 
cronones interesse däruti verserar, och Kongl. Maij:ts tobacksplacat de a:o 1670 i dess sidsta 
§ i nåder biuder at confiscationerne utan oppehåldh eller annan process skohla optagas, men 
h. ryttmestarens gifne fullmacht till lensman Michell Bark göres gilltig med 4 öre s.m:t till 
stemplat papper, som där widhäfftas. Altså anklagade lensman köpswännen Jöran Jöranson 
för hafde olåfl. tobaak af 38 stycken rullor med tryckt papper och hållendsk stijhl på huar 
rulla, och nya hålländske wapn af 3 kårs utan någon stämpell och signete på sielfwa tobaket 
till wicht 68 skålpund reent godz? Swaar, at han intet meera däruti hafwer at säija än hans 
huusbonde Henrich Hånon det honom tillijka med något kramgodz förtrodt, men tobaket intet 
på inventariumet opfördt, utan rullorne tillrächnat och befallt at sällia, men icke nämdt deth 
wara olåfligit och fast mindre warnadt, wahrsambligen därmed omgå, och där det warit giordt 
och om han förstådt deth warit olåfligit, bättre achtadt sigh: förmenandes deth komma på sin 
huusbonde answara, och tenckt deth sällia in emoth hösten, då tobaket pläga wara dyrare, och 
hållit deth för 16 öre s.m:t skålpundet. Han haar 1 ½ åhr hoos honom tient, och tillförenne 
hemma warit, och hoos ingen handellsman: warandes 16 åhr gamall, och uthlåter sigh med 
lijflig edh kunna betyga tobaket hördt sin huusbonde till, och icke af någon annan antagit. 
 Nämdens eenhällelige votum till fölliande doom. 
 Såsom ryttmestaren welb. Magnus Gabriel Willenssens hafwer hoos handelsmannens sig. 
Henrich Hånons köpswän Jöran Jöranson beslagit 38 st. tobaksrullor hålländsk godz, som icke 
med swänsk stämpell förseglade äre, och wäga netto 68 skålpund; altså, till underdånigst 
föllie af Kongl. Maij:tz nådigste publicerade tobaksplacat de annis 1662 och 1670, äre bem:te 
68 skålpund toback confiscation underkastade, och därtill med bötes för förbudet 40 marck 
och för huart skålpund 20 öre s.m:t, huaraf heemfaller Kongl. Maij:t och cronan [twå fierde-
delar, en fierdepart] till näste hospital och een fierdepart till beslagaren. 
 
 
 
 
Ting 1 – 5 oktober 1695 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 41v – 51v, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 720r – 736v, RA. 
 
Anno 1695 d. 1, 2, 3, 4:d och 5:te octobris höltz laga ting medh allmogen aff Sunne tinglag, 
wederwarande befallningzman welbet:d Lorens Bachman och desse såtho i nämden. 
 Peder Biörson i Hahra  Jöran Månson i Måhläng 
 Olof Reggortson i Långåker  Oluff Olufson i Årrwijken 
 Jöns Peerson i Bällstad  Måns Jonson i Rijse 
 Gunnar Månson i Knyta  Jon Tageson i Månsåsen 
 Peer Erson i Degernäs   Nills Peerson i Mällbyen 
 Carll Olufson i Miälle  Nills Jöranson i Fanbyen 
 
1. Dato aflade Nills Jöranson i Fanbyen sin nämdemans edh å book. 
 
2. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
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3. Jöran Månson i Måläng angaf änkian hustro Märit Månsdåtter i Räxsiön för deth hon 
skall hafwa på första storböndagen 1695 såldt öhl efter heemkombsten ifrån kyrkian till dra-
gonerne Peder Nillson i Stackrijs, Peder Olson i Måläng och dragon Hemming Jonson ib:m 
och dragon Peer Jonson ib:m, som där hafwa druckit, och såwäll då som om löger- som 
söndagen och intet warit till kyrkian? Resp. at hon ifrå kyrkian gått till Oluff Anderson i 
Högen at besökia hust. Rangnbår, som siuk war, och intet kommit heem förr än litet för 
sohlen gått neder, och uth på gården gifwit Jon Mårtenson i Månsåsen ett stoop öhl, och intet 
något öhl såldt för än om afftonen till Peder Nillson, Hemming och Peder Jonson några 
kannor, men Peder Olson war hoos henne at arbetha, och drack fuller med iblandh. Dee andra 
woro där hela lögerdagen och drucko, och hon gifwit dem math om söndagzmorgonen och 
gått till kyrkian: wettandes intet om dee wore i kyrkian. Actor, at alla fyra såto där qwaar 
under söndagzpredijkan. Sammalledes dragonerne Anders Jonson och Anders Pärson ifrå 
Blädinge och Nääs sochn kommit till henne efter predijkan om stoorböndagen, och warit där 
äfwen som dee andra om söndagen och försummadt gudztiensten. Hustro Märit tilstår dem 
och där warit tillijka med dee andra, men intet fått öhl förr än som sagt är. Actor, at Jon 
Mårtson gått genast ifrå kyrkian till Räxsiön och hustro Märit kommit strax heem, och uth på 
gården gifwit honom ett stoop ööl, huarmed han gått in i stugan, [fol. 42r] där dee andra wore 
som och hafft öhl, och tillijka med dem druckit och sedan gått derifrån till Måhläng, som är 
3/4 mijhl, och at solen war ändå högt uppe: tilståendes at dee intet fått kiöpa öhl förr än hon 
kommit heem, och kunnat wäll som snarast warit in i Högen. 
 Hustro Märit beropar sig på Jon Mårtenson, och honom sändt budh at wittna i saken, som 
låfwadt och intet kommit. Peder Nillson i Stackrijs förhördes och bekände sig tillijka med 
opnemde personer gå genast ifrå kyrkian om storböndagen till Räxsiön, och mera än een tijma 
där töfwadt och rökt tobak förrän hustro Märit kom heem, då hon råkadt Jon Mårtenson uth 
på gården och gifwit honom ett stoop öhl, som dhet där utdruckit och sedan inkommit och en 
liten stundh allenast töfwadt, då dee intet fått kiöpa öhl, utan sedan öfwer nattan till mor-
gonen, nembl. Anders Peerson, Nills Peerson och Hemming, wettandes intet huarest Anders 
Jonson och Pähr Olufson wore, och warit där hela lögerdagen och druckit, och om söndagz-
morgonen eij waknadt förrän hustru Märit war tilredz at gå till kyrkian, och hon satt fram 
frukåst och litet öhl åth dem, och därmed gått sina färde. Och enär dee tagit frukåst, warit 
seent at gå till kyrkian, och dy töfwadt till des kyrkfolket kommit gående gården förbij, och 
med dem gifwit sig i sällskap, och in alles förtärdt 8 öre s.m:t. 
 Actor, at han förr berättat det hustru Märit satt fram åth dem 4 kannor öhl och math enär 
hon gått till kyrkian, huartill han nekar, och at så mycket öhl war deth intet, påminnandes sigh 
at Hemming Jonson och Peder Jonson gått heem seent om lögerdagzafftonen. 
 Peder Olufson i Måläng förhördes, och berättar äfwen som Peder Nillson, och at dee om 
böndagzaffton köpt hwar sin kanna öhl som han kan minnas, och om lögerdagzmorgonen 
något druckit, och sedan tillijka med Anders Jonson intill middagen tröskadt, och sedan med 
dee andra druckit in emot afftonen, och där han intet hafft ondt i sin eena foth, gått till 
kyrkian. Sedan och efter middagen gått lijkwäll heem till Måläng, som är twå gånger så långt 
som till kyrkian, och förtärdt allenast 6 öre s.m:t, eftersom han där arbetadt. 
 Hemming Jonson, att han kommit dijth ifrå kyrkian, och dee som hafft toback, rökt, och 
något efter medafftons tijdh fått kiöpa öhl, och suttit hela nattan med dee andra uth på dagen 
om lögerdagen, och sedan lagdt sigh och intet [fol. 42v] wacknadt förr än merndels mörkt war, 
och tillijka med Peder Jonson gått derifrån heem, och dee andra gått till sängstufwan at läggia 
sig: minnandes intet huru mycket han förtärde. 
 Peder Jonson, at han ifrå kyrkian dijth gått tillijka med dee andra, och enär hustru Märit 
in emoth solennes nedergång kommit heem, fått kiöpa öhl, och druckit hela nattan, een stundh 
in på lögerdagen, och såfwit till qwällen och mörkningen, och sedan gått heem, minnandes 
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intet huru mycket han förtärdt. Han berättar deth Jon Mårtenson gått derifrån då solen gått 
litet öfwer Medfiället, som skall wara litet efter medaffton, och at hustro Märit med honom 
een stundh förr tallat, huaraf hans förra relation om tijdens wissheet kan skönias. Hust. Märit, 
at Bergström weth berättelse därom giöra, tillijka med dragon Lars Boij. 
 Förrijdaren Mårten Bergström berättar sig wetta hustro Märit wara den dagen i Högen, 
men intet enär hon därifrån gått, men dragon Lars Boij gått ifrå förrijdaren klåckan sex om 
afftonen. 
 Jon Mårtenson i Månsåsen, efter aflagdan wittnesedh, berättade som föllier, at han första 
stoorböndagen 1695 war i Sunne kyrkia, och sedan kiördt till Räxsiön, och råkadt där Oluff 
Olson i Måläng och fleera som där såto, och intet hade till bästa, och een stundh därefter 
tillijka medh Oluff Olson och Lars Rå gått uth, då hustro Märit gifwit dem ett stoop öhl, det 
dee uth på gården updruckit, och kiördt sina färde i det elacka föret, och kunde wäll till twå 
tijmar wara på wägen emellan Räxsiön och Måhläng, och hoos Oluf Olsson wäll twå tijmor 
töfwat, och sedan kiördt in hoos Jöran Månson pass half mörkt: wettandes intet om solen war 
uppe eftersom mulit wäder war, och strax rest därifrån till Bleka. 
 Dragon Lars Boij berättar sig samma dagen pass klåckan 7 om afftonen kommit till 
Räxsiön, och då sålldes intet öhl, och där warande dragoner fingo math, och han litet därefter 
lagdt sig i een annan stufwa, och om morgonen stått upp, då dragonerne lågo, och han gått 
sina färde till sitt quarteer i Årrwijken. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom hustru Märit Månsdåtter i Räxsiön hafwer på första storböndagen innewarande åhr 
1695 in emoth aftonen och hela nattan såldt öhl till dragonerne Peder Nillson i Stackrijs, 
Hemming Jonson i Måläng, Peder Jonson [fol. 43r] och Peder Olsson ibidem, Anders Jonson 
och Anders Pederson i Blädinge, som är förbudit hela den dagen, och altså sträfwar emoth 
Kongl. Maij:ts nådigste publicerade stoorböndagz placater; altså, till underdånigst föllie däraf, 
finner rätten skähligt at hon för huar persohn skall bötha 40 marck och hwar och een af dem 
efter högstbemellte placater saker till sina tree marck, och hustru Märit med dee andre stå 
allmän kyrkioplicht. Böterne delas, nembl. 1/3 till näste hospital, 1/3 till huusarma i församb-
lingen där bråttet är skiedt och 1/3 till sochnkyrkian. Sedan, och i lijka måtto, pröfwes skäh-
ligt, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts förnyade stadga om sabbatzbrått a:o 1687 och 
dess 4:de och 5:te §, at hustro Märit, som om söndagzmorgonen däreffter såldt öhl till Peder 
Nillson, Peder Olufson, Anders Jonson och Anders Peerson, böter för huardera 20 marck, och 
dee huar för sigh och 20 marck, och för det dee des medelst försummadt predijkan och 
gudztiensten om söndagen, saker huardera till tree marck för sabbatzbrått. Böterne delas, 
nembl. 1/4 till angifwaren, och thet öfrige till treeskiptes till kyrkian och the fattige. 
 
4. Dragon Jonas Erson Bäckman ifrå Östergiötlandh anklagades hafwa belägrat Lissbeta 
Persdotter ifrå Sohlberg uti Brunflodh och aflat barn tillsammans, som än läfwer, huilket dee 
tilstå, och han henne intet ächta will, hon eij heller kan honom öfwerbewijsa sig ächtenskap 
hafwa låfwadt, och ingendera med den synden förr beslagen; altså böter han efter 3 cap. 
Gifftmålabalken L.L. 40 marck, och kånan efter Kongl. Maij:ts resolution 1694 20 marck till 
treeskiptes, och intet hafwa af målsägare rätten något at niuta, utan den deles efter 3:de cap. 
Gifftmålabalken L.L. 
 
5. Sochnskrifwaren Jonas Kuth beswärade sig öfwer Faste Tohlson i Wällwijken för deth 
han öfwerfallit honom med håhnlige och skimphellige ord uti förleden juli månadt uti tålff-
mans Oluff Olsons i Årrwijken och sochnprophosen Jon Hansons närwaru, då af honom 
skulle exequeras 26 ⅔ m:k sakören som hans hustru på wårtinget 1694 för skogselld blef 
dömdh till: kallandes honom windtträ, och bedit taga grijsdieflarne och draga med dem till 
helfwetet? Resp. at han på sakören samma dag om morgonen till tålffman Oluff Olson lefwe-
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reradt 13 d:r 16 öre k.m:t och begiert [fol. 43v] dilation med deth öfrige, och sochnskrifwaren 
altså kommit samma dagh dijth och fodradt resten, och han begiert dilation och budit uth 
fårskin: hafwandes och boskap som han intet wellat taga, utan fodrat penningar, eller wille 
han upbryta dörarne, och budit honom några grijsar till betahlning, och han bedit honom med 
sina grijsdieflar draga till helwetit, och fått till swaar, tag du dem och dragh till helfwettit. 
 Actor berättar sig sedan fått af honom resten, den han säger sig af sin granne Påfwell 
läna. Faste Tohlson begiärte ingen edh af tålfman Oluff Olufson, utan aff sochnprophosen Jon 
Hanson, och sedan gaff han och Jon Hanson eden efter. 
 Oluff Olufson giorde fölliande relation, at han om morgonen blef skickadt till Faste 
Tohlson, at bekomma uth sakörerne, och fått 13 d:r 16 öre kopparmynt, och han begiert dila-
tion med resten, och därmed begifwit sig därifrån, och råkadt sochnskrifwaren i Årrwijken, 
och wellat dem till honom lefwerera, huilka han intet wille emothtaga förr än resten folgde 
medh, och folgdes altså till Wällwijken, då Faste krafdes för resten, och han sade sig inga 
penningar hafwa, och bedit honom taga gående grijsar i trädet, och sochnskrifwaren därtill 
nekadt och bedit honom läsa upp stufwudören, at han kunde få något ting till försäkring at 
sättia till lösn i grangården och slippa gå meera däreffter, då Faste sade honom wara som ett 
windt trä och suurmulas, och bedit honom taga grijsdieflarne och med dem draga till helf-
wetet, och Jonas bedit honom sielf dem taga och fara samma wägen, och Jonas bedit honom 
några gånger skaffa sig betallning, och at han intet går förr derifrån, säijandes, gif mig een 
yxa, så får iag fuller op dören, då Faste gått in i Påhls stuga och sedan i gäststufwan, där han 
sina saker hafwer, och kommande uth lefwererte resterande sakören: warandes Påhl då intet 
hemma, utan neder wid siön och båthuset. Fastes hustru Märit Olufsdåtter sagt honom hafwa 
ondt i buken för det han weeth dee hafwa några diefwuls korntunnor. 
 Jon Hanson, at Faste krafdes för resten, och han swaradt sig inga penningar hafwa, och at 
dee skulle töfwa till des han finge hafwande geetskinn i Nääs sochn derifrån, huarmed han 
intet war nögder: säijandes sigh icke gå derifrån obetallt, och Faste frågadt om han hade intet 
annat [fol. 44r] giöra, och bedit honom taga grijsdieflarne och därmed draga nohl i helwitit och 
kallat honom suurmuhl, och Jon sagt och bedit honom intet så talla, utan wara höflig, elliest 
kommer deth på hans swåra answaar, och begiärt utan längre uppehåldning resten, elliest 
wille dee hafwa math och dricka, och han sagt honom den gången ingen math få: gåendes 
sedan in i Påhls stufwa, och dee uti Fastes huardagzstufwa, därest een packa lärefft låg, dijth 
Faste och sedan kommit, säijandes sig hafwa länt penningar och måtte betalla resten, som och 
skiedde, och Fastes hustru sagt sig deth hafwa för diefwuls korntunnorne dee äga, huarmed 
dee skilldes åth. 
 Enhälligt voterande. 
 Ehuruwäll rätten kunde hafwa fogh och skiähl at skierpa straffet för Faste Tohlson, som 
executionsbetienten Jonas Olofson Kuth under exequerandet af 1694 åhrs sakören med 
skimphellige ordh bemött, och efter eedelligit intygande kallat honom windt trä och suhr-
muler, och därtill med bedit honom taga sina diefwulske gående grijsar i trädet till betallning 
och med dem draga till helfwetit, som alldeles sträfwar emoth Kongl. Maij:ts nådigste stadga 
1684 om executionswärketz befodran; altså finner rätten skähligt at Faste Tohlson för twenne 
oqwädinsordh, såwida dee icke angå eens ähra, skall böta för huardera tree marck efter 10 
cap. Tingmålabalken, och efter högstbemellte Kongl. Maij:ts stadga deth i tweböthe, som är 
12 mark, och för det han öfwerdådelligen kallat sina grijsar diefwulscreatur och wijst 
executionsbetienten med dem till helfwetit, iempte deth hans hustru Märit Olufsdåtter 
försmädelligen tallat sitt hafde korn diefwuls korntunnor, stånde till nästa ting, eftersom hon 
intet stemder eller tillstädes är. 
 
6. Håldne husesyn på cronehemmannet Nygården uti Sunne sochn af 2 tunlandh den 27 
septembris 1695, dragonequarteer, som Jon Siuhlson på 1690, 1691 och 1692 åhrs friheet 
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uptagit och 1693 och 1694 för utlagor häfdat och brukadt, och utan caution 1695 om wåren 
hafwer Guffast Guffastson deth emothtagit deth åhret at bruka, öfwersågz, och befanns som 
föllier, nembl. 
 Stufwan 9 ½ aln lång 9 1/12 ahl. bredh innom knutar, syllorne äre dels ruttnade under och 
kunna conserveras och bewaras med fastgård af ståckar, näfwer och mull för    – : 21:  8 
[fol. 44v]  
 Taket dråppigt och gammallt och pröfwes icke kunna giöras dugligit under   3:  – : – 
 Gålfwet widh kärillhillan repareras med   – :   5:  8 
 Skårssteen kalkslåes ofwan taket medh   – : 16: – 
 Förstugan af utskåttet och een gamall foderbodh där emoth satt, hafwer dör och jern. 
 Ingen giäststufwa och 35 stycken timberståckar heemförde af Jon Siuhlson, som därtill 
kan brukas, och een lijten stufwa efter hemmannetz storlek æstimeres kunna tillijka med 
heemförde timber opsättias och färdig giöras med och för    9:  – : – 
 Wisterhuus 6 ahl. långt 7 ⅜ ahl. bredt med öfwerbåtn, gammal och duglig till wäggiar 
och taak, test: Peder Biörson. Låås kiöpes för    – : 12: – 
 En liten sädes- och miöhlbodh upsättes för     6:  – : – 
 Stallet 7 ahl. långt 7 ¼ ahl. bredt med hörum, duglig till wäggiar och dör, och taket op-
teckies med näfwer och takweedh för     2:  – : – 
 Redskapshuus wid kornladugafwelln af utskåttet och åsarne emoth grannens foderbodh. 
 Hembl.huus färdigt. 
 Ingen badstuga och een liten opsättes medh    5:  – : – 
 Fähuset 9 ¼ aln i quadrat, af Jon Siuhlson opsatt, som ähr färdigt med godt näfwertaak. 
 Bodan öfwer kiällaren fins duglig till foderbodh. 
 Kornladan 11 ahl. lång 9 ahl. bredh, nårra syllan afruttnadt och kan insättias med 21 öre, 
och bohltaket giöres med 2 d:r s.m:t     2: 21: – 
 Liten förfallen humblegård för gamallt där warit, som är till åker giord, som efter handen 
bör läggias. 
 Åkerjord fins där in alles till 20 mälingar, och efter tunlanden bör der wara 24 mäl., huar 
aff Jon Siuhlson uprestadt 14 mäl. och 10 däraff bracht i fult bruk och 4 dito till 1/3 bruk och 
häfd, som kan ersättias à 16 öre     2:  – :  – 
 Guffast uprestadt i wårase 2 mäl. som bringas i fult bruk à 21 öre   1: 10:  – 
 4 dito liggia än i lin och lägde à 6 m:k    6:  – :  – 
 108 famnar gerdzlegård med wideband à 1/2 öre af Jon Siulson    1: 22:  – 
 24 dito af Gufast dito à 1/2 öre [blir 12 öre]  – : 11:  –  
 36 famnar aldeles odugelig à 1 öre    1:   4:  – 
 Höladan i Wedamyran opsätties medh    2:  – :  – 
 Ängiarne afrödies med     2:  – :  –  
    46: 26: 16 
 
 Jon Siuhlson, som hemmannet på tree åhrs friheet utan caution hafft och twå åhr för 
uthlagor brukadt, hafwer opsatt ett nytt fähuus med godt näfwertaak och heemfördt [fol. 45r] 
tree tålfft furutimber till een stufwa. Item lagdt ny tällningztaak öfwer loan, kornladan på een 
sijdan med een tålfft tällning, ägandes intet kläder på kråppen, utan sex stycken nakutta barn; 
altså uppehåller rätten med dömmande derutinnan. 
 
7. Jonas Olufson Kuth beswärade sigh öfwer dragon Påhl Månson i Slandrom för dhet han i 
beredningen förderfwat för honom siu stycken båckskin, och tagit full beredarelöön, och 
begierer satisfaction derföre. Resp. at han dem förswarligen beredt, och han dem ett åhr 
brukadt. Actor, at han sagt dem skulle blifwa miukare enär dee blij brukade, som intet är 
skiedt, utan skarpa som een bark, huaraf han har låtit giöra een undertröija och ett par byxor, 
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som nämden besågo och funno skinnen intet warit wäll och rätt beredde, och at Jonas Olsson 
bordt strax dem låta honom igenfå, at bättre bereda, och icke däraf giöra kläder. 
 Resolutio. Såsom befinnes at dragon Påhl Månson intet hafwer wäl och rätt beredt 
sochnskrifwarens Jonas Kuthz honom förtrodde siu stycken båckskin, och lijkawäll tagit och 
fått full arbetzlöön derföre à 6 öre s.m:t, hwaraf ägaren lijdit skada; altså hafwer nämden 
funnit skälligt att Påhl Månson bör lefwerera tilbaka halfwa opburne arbetzlöön, som är 21 
öre s.m:t. 
 
8. Oluff Nillsons hustru i Wästerhuus Märit Steensdåtter beswärade sig öfwer Erich Peerson 
i Geenwalla, som 1692 om hösten hafwer tagit een koo på lego till 1693, och för legan föda 
en oxe, och Kindersmesstijden 1693 skickadt oxen tilbaka, som war illa födt och mycket af 
sig kommen, at han efter någon tijdh därefter däraf stört, och hustro Märit Kindersmesstijden 
sagt till Erichz hustru at där kohn skulle wara eller blifwa siuk, at deth kunde henne blij 
kungiordt, så wille hon låta hempta henne därifrån, eller genast den afhempta och betalla 
winterfödan, det hon intet wille, eftersom hon war ikalff [dräktig], och hon wäntade nytta 
däraf. Under gångdagarne om wåren hafwer hon frågadt Erich Peerson därom, och han 
swaradt det kohn ligger nu, och hon frågadt om hon ligger i dijket eller dyan, och ytherligare 
bedit at få henne heem, och där så warit kunnat henne achta och skiötha, men han intet det 
giordt, [fol. 45v] utan låtit kohn liggia och så godt som swällta ihähl, huartill nekades, utan 
kohn war siuk och störtadt åtta dagar för S:t Johannis. Hustro Märit klagar dhet han intet efter 
begiäran och afftahl låtit henne dhet wetta, sökiandes altså sin förnöijning för mistade koo. 
Erich Peerson föregifwer sig wäll wellat föra kohn heem om siön warit reen, och at grannen 
Jon Olufson och Lars Hans Karin warit tilstädes enär kohn skars upp, och kunna betyga koon 
warit af watnsiuka stört, och at dess lefwer och lungor woro förderfwade. 
 Parterne förlijktes sålledes, at huardera skulle umgälla halfwa skadan, och Erich Pederson 
skall altså gifwa Oluff Nillson sex dahl. kopp:rmynt och halfwa hudan af den störte kohn, och 
hudan sålld för 1 d:r s.m:t, och Erichs halfpart bekommer Oluff Nillson, och resten, som är 
sex m:k s.m:t, betallar han till Allhälgon nästkommande, och där han det icke efterkommer, 
wara execution underkastadt. 
 
9. Sig:r Henrich Hånons fullmechtig, påstmestaren Swän Danielson, tiltallte å nyo fördetta 
ryttaren Peder Årre för bårtmistade kramwarur a:o 1692 på Gregori marknadt: påståendhes 
honom efter upsattzen stöllden begått, nembl. 16 ahl. tafft real à 5 quart[eer] bredt och 7 d:r 
allnan, ett stycke orördt skijrduk för 24 d:r k.m:t, ett par älgzlädershandskar, köpte för 6 m:k 
s.m:t, 52 ahl. brabandtzspetzer à 5 m:k allnen, och något annat, som intet kan sacknas. Resp. 
at han, som förr bekändt är, hafwer afhändt till 5 ahl. tafft, dhet Nills Håkonson säger sant 
wara, och säger deth eij kunde wara mera, ehuruwäll ingen dhet upmätt, och meera kunde 
dhet intet wara i Rösta, och om han under wägen något skingradt, weth han intet, dhet Peder 
Nillson i Seem och berättar, och bäggie warit hans afnämmare och fått hwar sin aln tafft, dåch 
Peder 1/4 mera, och huardera gifwit honom een kanna öhl derföre. Peder Årre afskurit åth sin 
hustru 1 ¼ ahln, huaraf hennes syster Kerstin fått 1/3, och 1/3 Oluf Henrichsons dåtter Mar-
geta i Backen för 18 öre s.m:t, och hans hustru behölt och 1/3. Nills Håkonsons syster hustru 
Ingeborg, Iwar Bofältz hustru, till een myssa och halssduk pass een ahln för något bårgadt 
öhl. Peder Olsons hustru i Dille Karin Nillsdåtter till een liten kraga eller halsduk till 1/2 aln 
för 16 öre s.m:t. Facit 5 allnar, nekandes alldeles sig mera stullit aff tafftet, och ingen annan 
däraf fått än bekändt [fol. 46r] är, och ingen warit i lagh och i rådh med honom, och fast mindre 
något däraf fått, föregifwandes Peder Olufson [Årre] skijrduket warit knapt tree allnar och 
Nills Håkonson och Peder Nillson berätta deth intet meera kunnat wara, fast än dhet inthet 
opmättes. Nills hafwer fått ett och Peder dhet andra, och icke meera för deth och tafftet gifwit 
än huarsin kanna öhl, warandes deth ena till 7/8 ahlnar Peders, och deth andra 5/8 ahlnar 
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Nillses. Ett hattämbne till Ingeborg Håkansdåtter i Seem för dhet hon sytt hans hustru, och 
elliest små rimsor till bindlar: nekandes sig eij meera afhändt. 
 Ett par älgzlädershandskar, som Nills Håkonson låfwadt gifwa 9 marck före och strax 
lefwereradt 6 marck, dhet han tilstår, och säger sig gifwit honom een och annan gång toback 
för 3 marck kopp:rmynt: nekandes alldeles sig hafwa stullit opförde 52 ahl. brabandtske fijna 
spetzar. Honom förehöltz at på ena kragan synes spetzar eller knyttning warit? Resp. at 
Margetha i Backen den hafft och må förklara sig sielf däröfwer.  
 En aln tafft wärderades för 2 dahl. s.m:t. 
 Ett par ägzlädershandskar för 1 d:r 16 öre s.m:t. 
 En aln skijrduk för 16 öre s.m:t. 
 Hållandes nämden sönderskurne och nötte tafftet, skijrduket och handskarne ingallunda 
wara mera wärdhe än till helfftena öfwer hufwudet, men Nills Håkonsons och Peder Nillsons 
i förra wärde, aftersom dee intet nött. 
 Nills Håkonson förehöltz at han iu kunnat förstå det Peder Årre hafde tafft, lärefft och 
älgzlädershandskar hade stullit? Resp. at han på marknadzplatzsen sagt sig skaffadt mysstyg 
åth sin hustru, och då skildz åth, och samma affton honom råkadt i sin faders gårdh Röste i 
Åhs sochn, uti dess wästre stufwa och frågadt honom huarest omtallde mysstyg är, då han i 
sin dryckenskap utur jackfickan uptog tafft och mätte på sin arm, och reef af åth honom och 
Peder Nillson huar sitt stycke, och begierte een kanna öhl af huardera derföre: säijandes sig 
berörde pertzedlar fått af een sin skuldenär, och Nills skall intet frågadt af hwem, kunnandes 
intet neka sig förstå honom deth stullit hafwa. 
 Peder Nillson refererer äfwen som Nills Håkonson, och beklagar sitt oförstånd deruth-
innan. 
 Peder Årre, at han sedt dem på marknadzplatzen, och förmeent dem sedt sigh stöllden 
giordt, och dy kunde för dem deth eij döllia, och i Röste skurit åth dem huar sitt stycke 
[fol. 46v] aff tafftet, och sagt sig deth fått af een sin gäldenär, och dee eij widare därefter 
frågadt, och at Nills Håkonson tree dagar förr än han togz i arrest, som war winteren efter, 
sändt ett stycke ifrån sig, men af Peder sedhan, som dhet hafft med sigh enär han togz i arrest, 
och i medler tijdh offta råkadtz, och Nills gifwit honom offta dricka, och intet tallt om deth 
förra: nekandes alldeles sig meera afhändt än han förr bekändt, och at ingen warit i rådh med 
honom däruthinnan. 
 Nills Håkonson, at så snart rychtbart bleff Årren stullit, tafftet ifrå sig lefwereradt. 1692 
in martio skedde tiufften, och uppenbarades intet förr än in [lucka]. 
 Nämden kan intet frijkalla Nills Håkonson och Peder Nilson, som dölt och nött af tyfnad-
en, wara oskyldige därtill, utan efter quotan plichta. 
 Ehuruwäll handellsman s:r Henrich Hånon efter ingifwen specification skall hafwa på 
Gregori marcknan 1692 mistadt 16 ahl. tafft real, ett stycke skijrduk, ett paar älgzlädershand-
skar och 52 ahl. brabandtz fijna spetzar, så kan för detta ryttaren Peder Årre lijkawäll icke 
öfwerbewijsas meera däraf stuhlit och afhändt än 5 ahl. tafft, 3 ahl. skijrduk och ett par älgz-
lädershandskar: wärderade tilsammans för 13 d:r s.m:t, huar utaf ryttarswäntienaren Nills 
Håkonson bekommit een aln tafft, ett par handskar och 5/8 aln skirduk, och drängen Peder 
Nillson 1 ¼ ahl. tafft och 7/8 ahl. skirduk utan särskilt betallning, och deth samma wäll för-
stådt honom olåfligen fått, och lijkawäll dölt och hafft i sitt förwaar öfwer ett halfft åhr, till 
dess uppenbahrt bleff dhet Peder Årre dhet hafwa stuhlit och blifwit gripen. Altså håller 
nemden dem wara i tyfnaden dehlachtige, och böra derföre efter quotan plichta och umgälla; 
huarföre dömmes Peder Årre, som huffwudtyfwen är, efter Kongl. Maij:ts straffordning at 
plichta för åthniutne andeel af tiufften tree gånger 6 ¼ d:r s.m:t, och därtill medh för deth hans 
deel af tyfnaden är förderfwadt 3 d:r 4 öre s.m:t, som giör 21: 28: –. I lijka måtto sakfälles 
Nills Håkonson för den dehl han fått och dölt, som efter wärdering är 3: 26 öre, som efter 
högstbemellte straffordning bör tredubblas, iemwäll och för deth som af hans deel förnött är, 
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29 öre s.m:t, facit 12: 11: – . Angående Peder Nillson, så dömmes och han efter merhögstbe-
mellte straffordning at bötha för åthniutthe och fördålgde deel af tiufften tree gånger så myc-
ket, som ähr [fol. 47r] tree dahl. 30 öre, och därtill medh för skirduken, som mindre nu fins 
wara wärdh, 7 öre s.m:t, giörandes tilsammans 12: 1: – s.m:t. 
 
10. Till frambledne Peder Olufsons 4 stycken barn i Stackrijs förmyndare förordnades bar-
nens moderbroder Henrich Olufson i Bierme och Nääs sochn och Oluf Olson i Måläng på 
faderens sijda, huilka åligger efter lagh och Kongl. Maij:ts förmyndareordning wara sårgfäll-
dige om deras ägendom och hemman, och om några ägor äre därifrå kombne och abalienerade 
sökia dem lagligen återwinna, och dessutan tilsee at barnen kunna blij wäll optuchtade. 
 
11. Sochnskrifwaren Jonas Kuth fodrade af hustro Märit Jonsdåtter i Giärde 5 d:r 24 ½ öre 
s.m:t, som restera för 1680 åhrs utlagor, dem han måste betalla, och hon låfwadt resten, men 
icke efterkommit, och derföre dem nu söker? Resp. at hon weeth sig wara skylldig 5 dahl. 
24 ½ öre, föregifwandes sig hafwa förra lensmans Hans Larsons inwijssning på sin 1677 åhrs 
rest till Oluff Påhlson i Rijse på 5 d:r 27 öre s.m:t, daterat d. 8 feb. 1683, huarmed hon will sin 
skuldh betalla, men actor söker sin betahlning af henne, och hon må sökia Oluff Påhlson som 
hon bäst gitter. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som skullden är richtig och ständig, så finner rätten skähligt och laglijkmätigt 
wara att hustro Märit Jonsdåtter i Giärde bör utan längre drögzmåhl resterande 1680 åhrs ut-
lagor af 5 d:r 24 öre 12 p:g:r s.m:t till sochnskrifwaren Jonas Kuth lefwerera, och sin fodran 
hoos Oluff Påhlson i Rijse sielff utföra, eftersom sochnskrifwaren intet will därmed hafwa at 
giöra, utan sin rätta fångzman och skuldenär söker. 
 
12. Förieren Mårten Bergström kärade till Erich Nillson i Hägle i så måtto at han såldt a:o 
1692 åth hans broder Peder Nilson, som bonde war, een häst för 5 r.d:r à 6 m:k s.m:t, och han 
efter ett åhrs förlåpp hästen bårtsåldt med deth aftahl at han skulle gifwa honom ett stod igen, 
och åtskillnaden där emillan med penningar betalla, och fureren efterlåtit honom bruka stodet, 
som war kiöpt för 3 d:r s.m:t till hemmannets conservation öfwer winteren, huilket han Kin-
dersmesstijden 1693 igentog och länte honom ett annat fultagit stoo [fol. 47v] och Peder 
Nillson Michellsmesstijden rymdt till Nårie, och broderen Erich Nillson deth sig tillängnadt, 
och will inthet restituera, som nu lagligen sökes? Resp. att Peder Nillson bekom hästen för 4 
r.d:r, som Lars Larson ägde, och låfwadt antingen penningarne eller ett stoo, och intetdera 
bekom, och Peder bårtbytt hästen och rymde bårt och hafde stoo sedermeera honom till 
swentienarelöön deelt. Actor, at såwida han sin betahlning eij bekom, så war han berättigadt 
till hans lembnade stodh, dhet han säger sig fått och länt honom ett annat stodh som han 
härtill brukadt, och will inthet restituera. Huar emoth inwändes at han bytt stodh medh honom 
huartill han nödig warit, och för sitt hwijtha stodh fått ett swart som uthmager war, och intet 
fått till läns, som dragon Jacob Älg och Erich Först, som woro tilstädes, wetta at betyga, och 
at det swarta blef honom på swäntienarelönen berächnadt, huarom capitenleutnanten 
Treffenbergh wettskap hafwer. Hwarwid ihugkommes at Peder Nillson både sådde, bärgade 
höö och skaar deth åhret, och kunde wäll annat finnas till swäntienarelöön, och intet borde 
tagas deth een annan ägde? Rp. at han war mycket skylldig, och åhrswexten desmedelst 
arresterat och betagen. 
 Actor twiflar om hans swäntienarelööns fodran, eftersom han på inga aflöningzmöthen 
därom påmint, utan sedan bonden war förrymd till Nårie, dhet sochnskrifwaren Jonas Kuth 
besannar. Erich föregifwer sig eij så mycket förstå[dt]. 
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 Peder Olson i Giärde betygar furerens hafde swarta stoo wara af god frägd och god art, 
och då på 8:de el. 9:de åhret, fåendes ett stoo om 5 eller 6 åhr gamallt och twå dahl. s.m:t till 
byte och mellangåfwa. 
 Erich Nillson bekänner deth hwijta stodet som furieren bekom kåstade tree dahl. s.m:t, 
och at Jacob Älg och Erich Först intet willia komma at wittna. Fureren sägher köpet om 
hästen warit 5 r.d:r och kunde dhet bewijsa, men för tijden skull låter nöija sig med 4 r.d:r, 
som Erich berättat. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som dragonerne Jacob Elg och Erich Först, som warit tillstädes enär fureren 
Mårten Bergström af dragon Erich Nillson Holm bekommit det hwijta stodet emot ett swart 
stoo, äre frånwarande, och dee sins emellan intet om giordt afftahl komma öfwereens, altså 
måste dermedh [fol. 48r] beroo till nästa laga ting, då Älg och Först skola lagligen afhöras, och 
saken sedan afdömmas, och der hoos finnes skälligt at Erich Nillson till nästkommande 
Allhälgon skall lefwerera till furieren Mårten Bergström 6 d:r s.m:t för hästen som Peder 
Nillson af honom sig till accorderat hafwer och intet betallt, och den öfrige prætention stånde 
till nästa laga ting och berörde dragoners lagliga afhörande. 
 
13. Herr öfwersten welb. Carl Hård inlade genom des munsterskrifware Anders Hambræus 
een skrifft om några förkombne och afhändne pertzedlar på h. öfwerstens capitens bostelle i 
wästre Wällwijken, och där iblandh at Oluff Tomson i Backen afhändt een jernstålpe utur een 
spisell och twenne goda bordh som restituerade äre, nembl. jernstålpen och ena bordet 1693 
om hösten, och det mindre 1694, huaröfwer Oluff Tommeson sig förklarade sållunda, at han 
bemellte pertzedlar af Jöran Månson fiorton dagar för påska 1686 uti Wällwijken af hans egen 
handh för sin fodran bekommit, och det större bordet hade Hendrich Abraham Malmbergh 
några åhr tillförenne, då han bodde i Wällwijken därifrån fördt till Måns Jonson i Giärde, och 
dagen för än han deth fått, Jöran Månson därifrån låtit hempta, som icke en gång i någon 
stufwa inburit bleff, men dhet lilla, som nästan odugelligit war, stått upp i nattstufwuswalan, 
som honom gafs: williandes sin uhrsächtan bewijsa med ryttarswäntienarens Erich Hålgersons 
ingifne attest sine dato och ställe, som fuller lyder at Oluff Tomsson gifwit Jöran Månson 
mathsaker för 24 öre s.m:t för bordet och 6 öre wärde för jernstålpen, som han skall aff Jöran 
Månsons egen mund hördt. Item en annan af hans syster Anna Hålgersdåtter, daterat Trun-
heem d. 2 aug. 1695 med okänd stijhl och utan verification, aff innehåld at Oluff Tommeson 
fiorton dagar för påska (och 4:de dag påsk reste Jöran Månson bårt) redeligen kiöpt twå st:n 
bordh och een jernstålpe, huilka han efter begäran lijkawäl ifrå sig lefwereradt. Feltwäbell 
Bergklyfft berättar Mallmberg fördt bordet ifrå Wällwijken och insatt hoos Måns i Giärde, 
och Jöran Månson sagdt deth skulle föllia gården, och deth emellan Kindersmess och Gregori 
marknader afhemptat, som han kan sig påminna. Men Oluff påstår deth skiee fiorton dagar för 
påska a:o 1686. Feltwäbellen, att Måns Jönsons änkia hustro Märit i Giärde [fol. 48v] lärer 
wetta hwad tijdh det skedde, såwäll enär deth dijt kom som deth därifrån hemptades, och af 
hwilka. Hustro Märit berättar at Mallmbergh, som där tingadt sig huusrum, ett litet bordh, 
pass om 1 ½ alln, hemptadt ifrå Wällwijken, emedan som uti hans betingade stufwa intet bord 
war, huilket Jöran Månson, hennes son Måns sedan till köps bödh, som wedersakades, och 
han derföre deth om een affton winterstijdh dädan tagit: minnandes intet huad tijdh deth 
skedde. Feltwebellen föregifwer deth warit sånär twå allnar långt, och det mindre till 1 ½ aln. 
Anbelangande höladan, så föregifwer Oluff Tommeson deth Jöran Månson den samma sig 
gifwit, som stått i Blekamyran och uthruttin war, till wedh, huartill hon litet och till annat intet 
dugde, och twå åhr därefter fördt henne därifrå och at Blekamyran på en lång tijdh intet warit 
bärgat, hwarom frambledne Jon Gunnarson wettat berätta, och deth för sin broder Hällie 
Gunnarson skall sagt, och han säger sig deth intet minnas. Hambræus begierte dhet han kunde 
ansees för den som deth afhändt, emedan som han med producerade lösa attester intet kan 
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bewijsa det af Jöran Månson bekommit. Oluff Tommeson angaf sine grannars, Peder Biörk-
mans, Anders Ersons, Jon Mårtensons och Erich Peersons attest af d. 21 september 1659, att 
han ställt och förehållit sig som een ährlig karll, att dee honom intet hafwa at beskylla före: 
föregifwandes Oluff åhrtalet och datum wara misskrifwit, och at attesten gafs för några dagar 
sedan, och kan dem emellan wara godh nogh, men denne sak angår den intet. 
 Herr öfwersten läth upwijsa 1692 åhrs håldne husesyn på wäster Wällwijkshemmannet, 
huar uti ibland annat fins at een jernstålpe i spiselln af österste stufwan war bårtha, som hålles 
före wara den samma som Oluf Tommeson hafwer hafft? Resp. att den han af Jöran Månson 
fått måtte wara af den wästerste stufwan, huars tak och spisell nederföll medan Jöran Månson 
där wistades, och måtte derifrå flyttia upp i lilla nattstufwucammaren. Feltwäbellen tilstår 
deth senare, men ståndaren är ifrån den österste, hwarest war liten spisell, och i den wästerste 
een dito stoor, hwarefter ståndaren warit, och den är som han af Jöran Månson fått, hwilken 
feltwäbellen säger i behåll [fol. 49r] wara. På dhet Oluff Tommeson må kunna undkomma 
widare beswär, låfwar han i den förruttnade ladans ställe den han med låff fått, een ny op-
sättia.  
 Hambræus itererade i gemeen att dee som intet kunna bewijsa sig förkombne saker rätte-
ligen fått, måge ansees till laglig näfst derföre, och wara responsable för fleera bårtkomne 
saker i Wällwijken, hwartill Jon Tageson, Oluff Tommeson och hustro Margeta alldeles neka, 
och at ingen skall kunna dem dhet bewijsa. 
 [Sententia.] 
 Angående prætenderade jernståndare af österste stufwans spisell i Wällwijken, som för-
kommen är, och af Oluff Tommeson i Backen sökes, som wore den den samme han ifrå sigh 
lefwereradt, och Oluff föregifwer sin hafde jernstålpe eedelligen af Jöran Månson, som ägde 
gården, fått, och han tagit af den nedfallne spiselln i wästre stufwan, som intet kom på 1688 
åhrs inventarium: påståendes at i den österste stufwan, därest liten spisell war, intet så stoor 
jernstålpe kunnat wara, utan i den wästra; altså pröfwes nödigt at stålpen blifwer upwijster at 
besees huru därmed mon wara, efftersom Oluffs producerade attester intet kunna gifwas full 
witzordh, och åligger ryttaren Erich Hålgerson sin odaterade attest med lijflig edh å nästa ting 
besanna. 
 Bordet betreffande, så fins at det större är några åhr förr än inventarium på Wällwijken 
höltz, af fendrich Abraam Malmberg dädan fördt till Giärde, och Jöran Månson hemptadt det 
därifrån; altså kan rätten intet see att Oluff Tommeson kan därmed graveras, men med det lilla 
och mindre beroor till dess Erich Hålgerson sin gifne attest edelligen besannar, och för den 
förfallne och förruttnade höladan i Blekamyran han skall fått at Jöran Månson, och icke dädan 
fördt förr än han bårtreest war, tillbiuder han sigh, at widare intet därmedh blifwa beswärat, 
ophugga een ny lada, hwarmed han förmodar högwelborne h. öfwersten wara nögd, dijthhän 
det lembnas, hwarom icke åligger honom [till] nästa laga ting, med Jöran Månsons attest 
wijsa sig den bekommit, eller wänta laga correction. 
 
14. Oluff Påhlsons änkia hustru Margetha Pedersdotter i Rijse tilltalltes å nyo för twenne 
dörar hon skall ifrå Wällwijken taga låtit, och een däraff än hoos sigh [fol. 49v] hafwer? Resp. 
om någon där är som gården icke tillhörer, så weeth hon intet däraff, utan många dörar finnas 
där, och kan wäll föra den begierte dören till Wällwijken igen, oansedt hon intet weeth huru 
den dijt kommen är, och för sin persohn ähr alldeles frij därföre. Oluff Påhlson är dödh 
blefwen för 5 ½ åhr sedan, och förr den tijden är cammardören medh gångiern och klinka 
bårtkommen, som skall sittia för änkians herbergzdör. Resp. att hon intet annat weeth än den 
är af gårdzens dörar. Men feltwäbellen, at gamble stufwudörarne finnas där behålldne, hwar-
till hon intet neka kunde: uthlåtandes sig kunna medh trygg edh betyga dem med sin willia 
intet wara i gården kombne, och giärna den klandrade will lefwerera. 
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 Resolutio. Emedan som igenkände cammardör hoos Oluff Påhlsons änkia i Rijse pröfwes 
wara ifrå Wästerwällwijken kommen den tijden Oluff Påhlson läfde, och änkian hustro Mar-
geta Persdåtter utlåter sig willia och kunna gå lagh sig däraf intet wettat, och äfwen som den 
förra will dhen ifrå sig lefwerera, och hustrun kan icke påbyrdas något som mannen i sådant 
fall kan hafwa giordt, dy kan rätten intet henne widare därmed gravera, utan obligera den ifrå 
sig lefwerera. 
 
15. Jon Tageson tilltalltes om ett långt bordh som kommit ifrå Wällwijken, hwaröfwer han 
sig på 1694 åhrs hösteting interim förklaradt och sagdt sin moder det af Jöran Månson för 1/4 
tunna korn fått: beropandes sig på den tijden hafde dragon Peer Anderson Hwass, som därom 
weth wittna, som förhördes och berättar sig warit twå åhr landbonde på Wällwijken och ett 
åhr hoos Jon Tagesons moder, och näst för juhl reest till Nårie, och skiärtorsdagen åhret efter 
kommit tilbaka, och i medler tijdh war ett bordh dijth kommit ifrå Wällwijken, som han kände 
igen warit i Wällwijken upp i nattstugan, och då war Jöran Månson stadder i Wällwijken, och 
intet reest därifrån för än 4:de dag påsk: påminnandes sig intet om pallarne wore kring om 
bordet, wettandes och intet på huad sätt dhet dijth kommit war. Jon Tageson berättar sig intet 
hafwa därmedh beställa, utan hans moder dhet fått, och enär deth klandrades, ehuruwäll deth 
war redelligen fått, lembnadt ifrå sigh. [fol. 50r]  
 Enhälligt votum. 
 Alldenstundh intygat är at Jon Tagesons moder hafwer bekommit ett bordh ifrå wästre 
Wällwijken dhen tijden Jöran Månson där wistadhes, och ingen annan, och han tårftig war, 
och hon der emoth aldrig medh någon otrooheet funnen eller beslagen; altså kan rätten intet 
annat finna än hon deth af Jöran Månson såsom een ägare fått, och derföre, såwida hon deth 
lijkawäll godwilligt ifrån sig lefwereradt, kan rätten icke finna henne straffwärdig derutinnan 
wara. 
 
16. Nills Kiehlson i Bällstad beswärade sigh öfwer dragon Peder Nillson för deth han 
öfwerfallit honom med hugg och slagh uti sin egen stufwa, som hans swåger Mårten Jönson 
skall kunna bewittna, hwartill Peder Nillson alldelles nekar, och undergifwer sig gierna dhet 
Mårten kan wetta betyga; altså aflade han sin wittnesedh, och berättade att Peder Nillson om 
hösten 1694 något för tinget kommit till Bällstad, och af Nills Kiehlson begiert sin dränglöön, 
och därpå afräkna för dee dagar han warit bårta på camperingen och elliest at han må slippa 
längie gå derefter och få sitt, och af Nills Kiehlson fått till swar, om han honom wille 
stembna, skulle han intet få: slåendes i bordet med handen. Därmed togh Peder ett litet säte 
och slog åth Nills Kiehlson, säijandes, efter du din gamble narr intet will betalla mig, så will 
iag betala tigh, wettandes intet om säthet honom treffade, och han sig eij klagadt eller wijst 
sig fått såår eller blodwijthe, hwarmed Peder gått derifrån till sitt quarteer och ingen betall-
ning fick, och meera kunde han sig intet påminna, hwilket för parterne uplästes, och Peder 
Nillson bekänner sig taga upp sätet och slå emoth bänken enär Nills Kiehlson slog handen till 
bordet, men af ingen ondsko. Erich Nillson föregifwer honom slagit åth hufwudet, och han 
burit före med armen och sätet tagit emoth fönsterbrädet, som skall än synas, men icke någon 
wist sig hafwa däraf något blodwijte. Medh dränglönen fans sålledes at han skulle hafwa 7: 
16: – s.m:t, och derpå bekommit penningar och pertzedlar 5: 6: – s.m:t. Sedan prætenderer 
Nills Kiehlson betahlning för eftersatt arbete på camperingen, och för deth han i tree dagar 
fördt stehn på Kongzgården och arbetadt i Wällwijken tree dagar? Resp. at han skulle [fol. 50v] 
hafwa till åhrslöön 7 ½ d:r s.m:t och bekommit 5 dahl. 6 öre, men å camperingen intet efter-
satt meera än 13 arbetsdagar, och i Wällwijken allenast twå dagar, nembl. free- och lögerda-
gen och tree dagar fördt stehn, kommer altså på hwar dagh han försummadt allenast 4 1/9 öre 
s.m:t, hwarmed Peder och Nills woro nögde, och sålledes är åhrslöönen clarerat och richtigt 
enär matspann restitueres. Men såsom Peder Nillson kallat Nills Kiehlson gammall narr, böter 
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han derföre efter 20 cap. Tingmålabalken tree mark till treeskiptes. Och eftersom intet 
bewijsas kan, honom hafwer slagit Nills Kiehlson, utan af hastige mode slagit lilla sätet moth 
bänken enär Nills Kiehlson slagit i bordet med näfwan, så låter rätten dermed bero. 
 
17. Till föllie af 1694 åhrs upskåfsdoom förekallades efterskrefne persohner som hafwa köpt 
öhl af Anders Olufson i Kyrkbyn den 1 julij 1694 i olaglig tijdh, som war Dom. 4:te Trinitatis, 
som däröfwer hålldne ransakning innehåller, för huilka sälliaren är dömder och desse icke, 
eftersom dee undher ransakningen och wid sakens considererande till dombs icke wore 
tilstädes, nembl. ryttaren Jöns Hålländare, dragonerne Jöns Steenhuggare, Oluff Myre, Elias 
Enåchson och Peer Samuelson, Peder Olufson i Wästbyen, Peder Larson i Halfwarsgierde, 
Jon och Peder Olufssönner i By, warandes Jöns Steenhuggare förlåfwadt neder i Swerige och 
Oluff Myre icke hemma stadder, enär dee tillsäijas skulle, utan förrest till Brunflodh sochn. 
Då Jöns Hålländare och fleera föregofwo sig allenast ett stoop öhl köpt och Peder Larson 
berättade sig wäll wara på 1694 åhrs hösteting enär ransakades om slagzmålet å berördhe 
söndagh, och däruti war interesserat, men icke stemd för något öhlkiöpande, fast däröfwer 
ransakades: wettandes intet hwem hans åklagare är, då honom förehöltz at action flöth af 
slagzmåhlet, och borde såwäll det eena som deth andra undersökias och moveras. 
Befallningzman Bachman sade at Kongl. Maij:ts förordningar så om otijdigt öhlköpande som 
andra måst hörsambl. efterläfwas och offta är hördt at den upp i Berggårdarne offta skall wara 
öfwerträdt, det Peder Larson förmodadhe icke sant wara eller kunna bewijsas, och på deth, 
deth skulle kunna dess bättre undersökias, och för deth [fol. 51r] Steenhuggaren och Myra wore 
bårta, opskötz saken till nästskeende laga ting, hwartill dee nu stembdes. 
 
18. Dragonerne Anders Jonson och Anders Päderson ifrå Blädinge och Nääs sochn angåfwo 
sig af Jöran Månson i Målängh köpt een alln nårsk toback, som dee upwijste? Resp. at hans 
son Erich war i förledne winter till Nåries med twå stycken små slijpsteenar, och i betallning 
nödgats taga ett skålpund toback, och deth merndels hemma förtärdt. 
 Resolutio. Såsom Erich Jöranson i Måläng hafwer ett skålpundh [toback] ifrå Nårie 
förledne winter hafft, som fadren tillstår, hwilket sträfwar emoth Kongl. Maij:ts tobackspla-
cater; altså dömmes han efter 1670 åhrs placat och dess 12 § at för förbudet böta 40 marck, 
och såwida deth icke meera warit än ett skålpundh, saker efter högstbem:te placat och 
artickell till 8 d:r s.m:t, och tobaket, som consumerat är, betalles medh 20 öre s.m:t. 
 
19. Sochnskrifwaren Jonas Olufson Kuth hafwer genom lensman Michell Bark, Hemming i 
Wästbyen och Pedher i Glasätt, stämdt föraren Johan Rijsing S:t Matthiæ dagh för 1 ½ tunna 
korn han af 1694 åhrs kyrcktiojonde, efter aftahl med några bönder, uthtagit, och skulle strax, 
som andra af allmogen, derföre lefwerera penningar, men han genast bårtfördt kornet och deth 
icke ännu betallt, och sochnskrifwaren därföre står pro resto hoos regementzskrifwaren Mo-
lijn, som dem åhrligen upbär. Men föraren sig alla 4 tingzdagarne absenterat, och inga förfall 
wijst, eij eller weth någon honom laga förfall hafwa; altså till underdånigst föllie af Kongl. 
Maij:ts publicerade stembningzplacat de anno 1692, dömmes han dem utan drögzmåhl lefwe-
rera och betalla. 
 
20. Kongl. Maij:tt genom befallningzman Lorens Bachman låter i nåder upbiuda förste gång-
en skatträttigheeten af wäster Wällwijks hemman à 8 tunlandh i Sunne sochn, som utom bör-
den warit såldt till probsten och kyrkioherden i Sunne h. Mårten Lundel, som obördig därtill 
[är], och Kongl. Maij:tt låtit inbörda medh 200 d:r s.m:t till capitens boställe aff lijffcompag-
niet under dragoneregementet, näste bördemän till lösn, oklandrat. 
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21. Item läth Kongl. Maij:tt i nåder genom befallningzmann [fol. 51v] Bachman upbiuda förste 
gången hustro Gunnilla Jeppesdåtter och hennes barns skatträttigheet [i] Dahlen i Sunne 
sochn, 5 tunlandh, efter köpeskrifftens innehåld daterat Andersöön d. 4 october a:o 1695, 
huilket Kongl. Maij:tt låtit i nåder inlösa medh 80 d:r s.m:t till reghementzskrifware bostelle 
under dragoneregementhet. 
 
22. Jon Erson upbödh tredie gången Peer Carlsons hemmans halfwa skatträttigheet i nårra 
Rasten à 3 tunlandh, hwilken skatträttigheet han inbördat af sine syskon medh 8 r.d:r, och 
deth oklandradt. 
 
23. Oluff Olufsons skatträttigheet i Walla hemman och Frössö sochn à 3 tunlandh, som Hans 
Kongl. Maij:tt i nåder sig tilhandlat till fendrichs boställe af lijffcompagniet för 81 d:r s.m:t, 
upbiudes förste gången, näste bördemän till lösn, utan klander. Vide fol. 132 [se följande 
rannsakning] 
 
 
 
Rannsakning 5 oktober 1695 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 67v – 71r, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 737r – 743v, RA. 
 
Anno 1695 den 5 october på Sunne ordinarie ting ransakades å nyo efter höglofl. Kongl. Swea 
håfrättz befallning, daterat Stockholm d. 13 septemb. sidstleden, om dumbens Jon Olufsons 
begångne tijdelagh, närwarande befallningzman welbet:d Lorens Bachman och ordinarie 
nämden. 
 
Till underdånigst föllie af högl. Kongl. rättens nådige befallningh aflade corneten ädell och 
manhafftig Henrich Elieson Mogh och ryttarne Staffan Dahl och Swän Groop sin wittnesedh, 
som skola sedt dumben Jon Olufson in ipso actu bedrifwit tijdelagh. 
 Corneten Mogh berättade sig komma rijdande om nattan emoth den 12 juni sidstleden 
tillijka medh ryttarne Staphan Dahl och Swän Groop och fleera, som woro i förtråppen neder i 
skogen af Wästbyåkrarne, och blef warse och seende att dumben Jon Olufson wara i fult wärk 
och tijdelagh med ett stodh som war bundit hårdt intill een gärdzlegård, och hölt des rumpa 
med sin wänstra hand på sijdan, ståendes på een stehn han tagit af der brede widh warande 
steenrösa, och enär han då blef corneten och ryttarne warse, stijgit neder af steenen och wellat 
sin hemlig ting laga in i byxorne, som i hastigheet intet kunde skee, och derföre några stegh 
därifrån sig baklängdes gifwit, på det dee rijdande icke skulle kunna det see, och instuckit: 
wändandes sedan om, gåendes till gärdzlegården at lösa stodet, som med sadell och 
klöfbändan där stod bunden, och kommandhe närmare och intill stoet, såg deth såsom wella 
stalla, som dåch intet skedde, och strax ropade och det sagt för h. ryttmestar Willenssens, som 
efter truppen commenderade och folgde, och han strax läth honom genom corporal Lund och 
ryttaren Erich Höknäbb ransaka och besee hans hemlig ting, och meera berättar han sig därom 
intet wetta. 
 [Följande stycke finns bara i hovrättens renovation, fol. 737v] 
 Staffan Dahl, at han redh widh sijdan af h. corneten och enär han ropte och sade, Gudh 
nåde oss, wij komma öfwer en bohlare, sedt dumben Jon Olufson stijga af een stehn bakför 
stoet, och med sin högra hand stryka sig frampå, och wända ryggen åth dem, och sedan gått 
till gärdzlegården at lösa stodet, som hårdt där inwidh war bundit, men intet såg han honom 
wara i sielfwa wärket, och enär hans hemblig ting besågz, wara tilstädes, som illa ut sågh: 
säijandes sig intet meera därom wetta berätta. 
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 [Åter till häradsrätten, fol. 67v] 
 Swän Groop, at han redh på sijdan af h. corneten, och enär han ropte till h. ryttmestaren 
och sade sig see een bohlare, sedt framför sig, och blef warse dumben Jon Olufson stijga 
neder af een steen bakom stoet och wända dem ryggen till, och sedan gått till gärdzlegården at 
lösa stoet, som han giorde, och blef sedermeera och strax derpå synter, och dess hemblig ting 
fans illa sölat: wettandes intet mera därom berätta. 
 Anders Olsson i Hökbäck, Hemming Olsson i Wästbyen [fol. 68r] Nills Olufson i By 
aflade sin edh at intet mera berätta för rätten än dee genom bekandte techningar ofehlbart och 
grannelligen kunna förstå, och hwarken meer eller mindre för egit interesse skuldh. 
 Anders Olufson förehöltz huru han kan genom technande något af honom begiära, och 
såwida han då rörer sin mund, om han sin frågan och begiäran med munnens rörande såsom 
ordh ifrån ordh framförer, hwartill han nekar, men medh munnens rörande, wridande och 
gapande på åthskilligt sätt, och technande med händerne, som dhe af ungdomen brukadt hwar 
annan förstå, huad helst behöfwes at tahla och fråga: föreställandes honom först på det sättet, 
hwarest och enär han förste gången bedrijfwit tijdelagh, och han äfwen så och på samma sätt 
swarade, men ingen af rätten kunde något däraf förstå. Då berättade Anders Olsson honom 
bekänna sig komma ifrå Nårie då Jemtellandz regemente gick till Tydsklandh, som war 1674, 
och sidsta åhret han i Nårie war och wistades i Haltåhlen, där ofwanför Röroos kåpparwärk 
är, deth han technade efter begäran som nedan een groop, och restade med handen een ring, 
som skulle wara spritor, och på sin hafwande röda handska pekade at dee woro röda, med 
twenne köör een gång med huardera bolat, och twå åhr tillförenne uti Nårie i Skången sochn 
een gång med een koo ochså bohlat, deth han på extraordinarie tinget skall förgätit, och af 
denne sin broder underwijst at bekänna alla sådanne synder om han wille sahlig blifwa, deth 
han be-tenckt och ihugkommit berörde tijdelagh, och deth nu uppenbaradt. 
 Sedan förehöltz honom enär och hwarest han här i landet den stoora synden första gången 
bedrifwit? Att han för 4 åhr sedan förste gången deth giordt, deth han med mundz rörande och 
technande på fingren wijste, och för tree åhr sedan hoos Nills Bengtson i Wijke med hans grå 
stod, och dess färga wijsar och pekar han på sin hafwande grå wallmarsjacka, som skiedt een 
gång, och på extraordinarie tinget missräknat sig på ett åhr, som han sedan eftertenkt, och nu 
wijsar och pekar på tree sina fingrar. Sedan wijsandes med deras bekandte techningar, 1693 
på camperingen med ett swart stodh, och pekade i anseende till färgen på sin swarta [fol. 68v] 
hatt, och at deth warit hemma upp i landet, technar han efter högsta bärgh, hwarmedh han 
förstår Undersåker sochn, som öfwerst i landet wid fiällen ligger, och med mindre och lägre 
bergh förståes näst nedanföre liggiande sochn, [Altzen,] därest lägre bärg äro, och förste 
gången med deth bohlat, som skiedde om afftonen, men om morgonen skall ägaren warit 
tilstädz och deth afhemptadt. 
 Om hösten 1694 enär sniö först föll kiördt till skogz hoos sin broder Hemming i Wäst-
byen med hans röda stodh och fördt heem taakwedh, och i skogen med deth een gång bolat, 
och samma stodh hafwer Hemming än qwaart, och deth på extraordinarie tinget intet wellat 
uppenbara, af fruchtan att Hemming skulle derföre på sig ond blifwa. 
 Sidste gången uti förledne juni månadt med ett swartbrunt stodh af swart mahn och 
swantz begynt bola, och intet fått fullborda, eftersom han såg folk komma, och blifwit warse 
corneten och ryttarne komma, och derföre begifwit sig ifrå stoet, men alla gånger, så i Nårie 
som här, wid det semen skulle falla, det hindrat och låtit falla på jorden af fruchtan at däraf 
något skulle aflas. 
 Rätten läth Anders Olson genom technande fråga honom huru många personer äre i 
Gudomen, då pekade han på sina tree fingrar. Och hwem hafwer honom skapat? Med händer-
nes uplyfftande, seendes upp till himmelen. Hwem honom återlöst at blifwa sahlig? Technar 
han först at den samme warit lijten och sedan stoor, och det han andas, skall wara Gud then 
helige ande. 
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 Sedan frågades om medelst hinder och förfall något dröijes med huusfolket att begå 
Herrans helige nattvard, om han deth märker eller honom beängstigar [oroar]? Rp. att han på-
minner då derom, och weth sig under brödh och wijn få Christi lekamen och blodh till sina 
synders förlåtelse, och efter hwar gång utlåtit sig däraf wara lätt och rolig [lugn] i sitt sam-
wete. Och technande därom inför rätten, föll han på sin knä: suckandes och seendes upp till 
himmellen, och wijste huru prästen honom sacramentet meddehlar. 
 Emedan som han såsom mumblar wid deth honom något tillfrågas, förehöltz Anders Ol-
son om han inga ord kan tahla eller något höra? Resp. at han kan nembna några ordh, såsom 
sitt och sina bröders nampn, och fleras, och att [fol. 69r] han hörer litet när een ropar hårdt i 
hans öron, men ingen mening kan han fatta däraff, utan dee techna för honom som därmed 
wahne äre, som och af rätten åthskillige gånger pröfwades, men ingen annan. Altså läth man 
honom intill hans öron hårdt fråga hwad hans nambn är? Resp. med full mund: Joa. Sedan 
nemdt sin broder Hemming widh nambn. Sin broder Anders: Ana. Sin broder Påhl: Påhl. 
Broderen Oluff: Ola. Sidst skulle han nämbna Jesus, deth han rätt uthsade, men Nistus för 
Christus. Konungen tächnar han med bäggie händernas hållande i sijdorne, och technar som 
chrona på huffwudet: nembnandes Hans Maij:tt Konungen: Momen, hörandes liudet af 
folketz siungande i kyrkian, och wid heliga nattwardzsens anammelse hörer prästen nembna 
Jesus. 
 Om han förstådt sådan gierning wara döden wärdt? Att han förstådt det wara stoor synd, 
men icke så stoor som han nu förstår, och at han wiste at Abraham Greffwe mistade derföre 
lijfwet, dy förehöltz honom hwarföre han den ogierning sedan bedrifwit? Att han tenkt deth 
icke wara så stoor synd som han nu förstår. Hwij han det giordt i enslige och aflägne rum och 
ställen, at ingen menniskia skulle deth blifwa warsse? Att han intet kom ihug Abraham Greff-
wes affärd enär han twenne sidste gånger dhet giorde. 
 Om han weeth himmelrijke och helfwetit wara till, och at menniskionnes siähl är odöde-
lig? At han tenkt förr än han af denne sin broder i sommars blef underwijst at både kropp och 
siähl wore dödellig, och med suckande och händers uplyfftande gläder sig däröfwer, och klap-
pade honom på axlarne för samma underwijsning. 
 Anders Olufson förehöltz ytterligare om han icke med sin mundz rörande samma ordh 
hafwer som han skulle säija fram om han fullkomblig hördzell hade? Hwartill han nekar, utan 
moverar mund och handan som dee af barndomen lärdt förstå hwar andra: hafwandes på allt 
som frågas kan wissa techn, såsom enär han will nämbna Nårie, så technas något illa luchtan-
de, som deras sura sill. Item höga fiäll och bergh med handens högdt rundt om uplyfftande. 
Item när något hwitt skall technas, så lyfftes ögonen högdt upp och tungan låtes uthur mundh. 
Enär swart technas, så hålles ögonen igen, och handen slåes neder, och enär rödt technas, 
giörs som een [fol. 69v] tuth medh munnen och öpna ögon och winkande medh endera handen, 
som brukas till hwart och ett tächnandhe. Hwilket och dumben på samma sätt inför rätten 
särskildt för hwar fråga giorde. 
 Om han troor Gudh om nådh och syndernas förlåthelse, huilket honom förehöltz, då han 
suckade och såg upp i himmellen medh uplyfftade händer och nijgande: görandes kårss på sitt 
bröst, som skall betyda, enär han blijr dödh, skall komma i Gudz rijke. För hwars skuldh och 
återlösning han kommer i Gudz rijke? [Täcknar] för tree persohners skulld i Gudomen. 
 Om han weth Hennes Maij:tt Drottningen wara dödh? Han technade på sitt kinbeen, som 
uthtydes wara om qwinfolk, och een liggiande med igenlychte ögon, och med armarne huru 
alla medh klåckorne derföre ringdt, deth han och giordt på sin broder Hemmingz wegnar, och 
at konungabarnen wore förr döde, då han och ringdt. 
 Enär han fadershemmannet i Wijke i twå åhr tillijka med broderen Oluff, som och döff 
och dumbe är på samma sätt som denne, brukade, betygades honom warit sielfmant och be-
kymbradt om åker och ängz häfdande och bruk i rättan tijdh, och med noth och nätz förferdi-
gande och dess bruk. 
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 Hemming Olufson förehöltz särskilt äfwen som Anders Oluffson? Swarade på samma 
sätt, att dee ordh han will till honom säija, röres icke i hans mundh, som een pipare kan blåsa 
een melodie, utan som dee i barndomen sig lärdt och want hafwa, och på samma sätt som 
broderen Anders rörde sin mund och hand, och dumben äfwen så emoth Anders technade till 
swaar, och alla med lijka åthbörder. Hemming berättar sig wara till tree åhr gamall enär han 
kommit till Rödens prästegårdh at upfostras, och då han dijth kommit, wellat medh technande 
wijsa huad han begiärthe, som han war wahn hema giöra, och derföre fått offta rijs förr än han 
därmedh afstodh, och efter åtta åhrs förlåpp kommit heem, och då intet förstådt technandet, 
som han sedan lärde och än kan. 
 Hemming föreställtes samma frågor som Anders Olufson, dem han genom bekandt 
technande äfwen som Anders honom förehölt deth rätten som nogast observerade, och kunde 
intet see någon åthskillnad, huarken [fol. 70r] på frågor eller swaar, och bekände förste gången 
hafft tijdelagh i Skången sochn i Nårie med een koo een gångh och sedan i Haltåhlen sochn 
twå gånger med een ko, och een gång med den andra. 
 Här i landet med Nills Bengtsons grå stod een gång, som läfwer, och wijste stodet wara 
grådt som sin jacka. 
 Därnäst med ett stodh ofwanifrån landet een gång om afftonen, och ägaren war sielff 
medh om morgonen och deth igenhemptadt, och då intet den onda gierningen kunnat giöra, 
och på extraordinarie tinget förtallt sig däruthi, och allt med samma tächnande och åthbörder 
uthi frågande och swarande, som giordes af och medh Anders Olufson. 
 Därnäst om hösten 1694, då han heemkiördt takwedh med Hemmingz röda stodh, som i 
behåld ähr, een gångh bolat, deth han intet tillförenne för Hemmingz skuld welat bekänna, af 
fruchtan han skulle på sig blifwa ondh. 
 Sidsta gången med ett stod i sommars, då han grijpen och fasttagen bleff, som intet ful-
kombl. skiedde, emedan folk kom och honom hindrade, men war dåch i fult wärk och till den 
ändan bundit stoet, och lagdt steen bakom henne, huar uppå han stått. 
 Bekännandes hwar gång han deth giordt, så i Nårie som här i Jemptellandh, altid låtit 
semen falla på jorden, af fruchtan at creaturet skulle däraf afla och blifwa drächtig. 
 På tillfrågan hwem honom skapadt? Med händers uplyfftande och knäböijande suckade 
och såg upp till himmelen. 
 Om återlösningen? Medh samma åthbörder som emoth Anders Olsons frågan därom, och 
den tredie personen wara af Jesus anda, nembnandes medh fulla ord Jesus enär honom sades 
deth inför hans öra. 
 Hemming berättar honom hoos sig nu sidst warit i tree åhr, och efter 1/4 åhrs förlåpp efter 
dijtkombsten begiärt gå till Gudz bordh, och Hemming altså warit till kyrkioherden i Röden h. 
Peder Gestrinius, och fått zedell och attestatum at han där begådt Herrans helige nattward, 
hwarefter honom och här deth tillåtit blifwit, och weth sig i nattwarden få Christi lekamen och 
blodh till sina synders förlåtelse, och däraf få godt i bröstet och roligit samwethe, men sedan i 
wåras därtill intet gått, och altderföre hafwer han ondt i bröstet, huarom han honom frågade, 
och med devotion fick deth swaar. [fol. 70v]  
 Hemming betygar honom ingen mening efter ens tahl kunna fatta, utan genom technande, 
men enär hårdt ropas i hans öron, kan han somblige nampn härma och säija efter, och kunde 
föruthan förr uptallde säija Pär och ammen, men intet Nills och Carll etz. 
 Widh helige nattwardens anammelse hörer han prästen nembna Jesus, eftersom han 
honom så när intill står. 
 Om han wettat sådan synd wara dödzstraffet wärdt? Dumben technar sig intet kunnat 
tänkia sådan giärning wara döden wärd, och glömt bårt deth han sedt Abraham Greffwe för 
sådant mistadt lijfwet, men nu förstår han dhet: suckandes och seendes upp till himmellen och 
hoppas blifwa saligh, eftersom han bekändt sina synder och dem ångra, som han med suckan-
de och knäböijande läth märkia. 
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 På Hemmingz tillfrågan tächnade han å nyo sig wetta Hennes Maij:tt Dråttningen wara 
dödh, medh affecter till ringande och predijkestohlernes öfwerdragh med swart, och at Kongl. 
barnen wore förr döde, och hulpit medh at ringia, och hördt klåckornes fulla liudh. 
 Hemming betygar honom, enär han med sin broder Oluff, som äfwen så är, brukade fa-
dershemmannet, war sielfmant till alla nödige gårdzsysslor, och wiste achta tijden till hwar 
och een syssla. 
 Nills Olufson i Wijke föregifwer sig intet förstå Anders och Hemmingz technande med 
mundz och handens rörande åth sin broder dumben, utan något af hans åthbörder och 
tächnande, som han lärdt den tijden han fölgdt honom at giöra skoor, och dumben äfwen hans 
om ett och annat arbete förnemligast, men icke med obekante frågor kommer till rätta: 
technandes med ena fingretz stickande i hoopsatte handen, då han pekade åth Nårie, och 
märkte på sitt hufwud som twenne horn twå gånger, och giorde med händerne som enär een 
miölkar, och för den ena opsatt twå fingrar, och för den andra ett finger. 
 Nills Olufson med handen giorde tächn slåendes den upp widh sitt öra, som skall betyda 
många gånger sniön bårtgått, och för hwar gång han slår räknas ett åhr, då dumben slog tree 
gånger, och dy för tree åhr [fol. 71r] sedan bohlat: tächnandes om gewär på axlan och wäria på 
sijdan, och sedan som enär een skall läggia ann, huarmed han förstår camperingen, och at 
stoet hafft klöfbändet på sig, som han technar som een börda baak på sin rygg. 
 Nills Olson berättar honom altijd technadt Nills Bengtson med stoort skiägg och rakut 
gång och sållunda nu för honom technade, och med sitt fingers stickande som uti ett håhl? At 
han pekade på sin grå jacka i anseende till stodetz färga, och ett finger opsatte för een gångh. 
 Nills räknade på sina fingrar några gånger med förra techn, om han mera giordt? Att han 
med rödt stod blesutt, och för blesan stryker han sigh nedhför ansichtet, och i anseende till 
färgan på sin röda handska och med ett finger technar deth een gång giordt, och sade Hem-
ming. 
 På samma sätt om fleere gånger? Och som för technande om camperingzmärkien, och då 
warit i fult wärk, men af komne folk hindradt, och icke fulkombligen förrättat sitt upsåth, och 
merkte på sitt finger till 1/3. 
 Föregifwandes Nills Olufson sig intet kunna techna något för honom som angår Gudh 
och hans saligheet, och icke heller förstå hans bröders tächnande eller hwad han till sina 
bröder i så måtto kan swara. 
 Med nämden öfwerlades om hans broders dåtter hustru Kerstin Andersdåtter skulle 
edelligen afhöras, och föllo eenhälleligen därpå at dee intet kunna förstå deth nödigt wara, 
emedan som trenne trowärdige männ edelligen betygat huad däruti stått at giöra, och at all 
sanning består i twenne och trenne mans mun och wittnen: betygandes Anders, Hemming och 
Nills Olofssönner sielfmante, att dee intet wetta sig något i deth ringaste förgiätit, som till 
sakzsens uplyssning kan tiena. 
 
 
 
Ting 6 – 9 juli 1696 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:17a, fol. 120v – 136v, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 530r – 553v, RA. 
 
Anno 1696 d. 6, 7, 8 och 9 julj höltz laga ting med allmogen af Sunne tinglag på Frössöhn, 
närwarande nämden. 
 Peer Biörson i Hahra  Jöran Månson i Måläng 
 Oluff Reggortson i Långåker  Oluf Olufson i Årrwijken 
 Gunnar Månson i Knytta  Jon Tageson i Månsåsen 
 Peer Erson i Degernäs   Nills Peerson i Mälbyen 
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 Nills Jöranson i Fanbyen  Peer Erson i Glasätt 
 Nills Jönson i Målstad  Lars Olufson i Wagle 
 
1. Dato aflade Lars Olufson i Wagle sin nämdemans edh. Nills Jönson i Målstad warit 
tillförenne tålfman, och Peder Erson i Glasätt aflagdt sin edh på extraordinarie tinget. 
 
2. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. Item Kongl. Maij:ts resolution af 
den 25 aprilis 1696, som förbiuder all frijwillig gåfwa etz. 2) Kongl. Maij:ts genom höglofl. 
Kongl. Swea håffrätt en af den 10 och 14 maij 1696 huru råsteenarne böre sättias, och 3) 
Kongl. Maij:ts stadga af den 23 maj 1696 om döde hästars och andre diurs flående etz. 
 
3. Erich Olufson i Dalen skuldgafs hafwa belägrat Karin Mårtensdåtter i Dahlen och afladt 
barn tillsammans, som läfwer, och ingendera med den synden tilförenne beslagen, och bäggie 
tilstå giärningen, och han henne intet ächta will, och hon kan inthet bewijsa honom under 
ächtenskaps låfwan sig kränckt; altså dömmes han effter 3:die capitlet Gifftmålabalken L.L. 
till sina 40 marck till treeskiptes, och hon effter Kongl. Maij:ts placat 1694 till 20 marck, och 
intet hafwa at wänta målsägaredehlen af hans sakören, uthan faderen. 
 
4. Måns Påhlson i Slandrom, Oluff Månson, Swän Erson, Michell Erson, Jon Elieson i 
Nambn och Nills Anderson i Knytha tiltaltes för een älgzko med dess kalf, som skole wara 
fällte i olaga tijd, och först warse blifwit af [fol. 121r] några bönder i Marby sochn, som gått 
skall effter wargar? Resp. at dee uti Ersmesswekan sidstleden kommit at see effter een biörn 
som Måns Påhlson råkadt: tenkiandes honom hafwa ungar, och icke långt ifrå deras gilder och 
ledhbalkar funnit een älgzko liggiande och merndels af biörn upäten, som warit drächtig och 
ijkalf, och biörnen bijttit ett stoort håhl på buken wid jumskan, och kalfwen opätit, så at 
allenast fötterne skole warit qwarre, och at skiächtan och udden suttit i diuret, som biörn 
berättas hafwa uthdragit, och samptel. interessenterne den uptagit och satt uti een grahn (och 
behåldne kött sin emillan delat). Udden hafwa Marbyboerne tagit och förwaradt. Hudan 
besågz och befans wara fälter i winthras, som af hudans håår syntes. På hudan war ett stoort 
håhl rifwit, hwar igenom inälfwerne och kalfwen uthtagne warit, och bak i beggie låren syntes 
wara ätit, och hudan elliest ihåhlig: beklagandes Måns med dee andra sig icke förstådt och 
låtit i rättan tijd nederslå sina gilder och uddar, eij eller låtit lensman wetta då diuret fans, och 
att diuret war på sijdan emoth marken fastfrusit, efftersom det låg i een tiock granlij och 
skogh. 
 Hwar emoth lensman Michell Bark inwänder at af köttet kan nogsampt pröfwas det diuret 
icke mycket länge där legat, uthan effter midfasto gått för ledh. Ett stycke däraf besågz och 
befans icke wara ruttit och skämdt? Resp. at den sijdan legat nedre till marken och sniön, och 
at ena bogen och låren wore mäst upätne, så at dee inthet kunnat gifwa prästen sin tijondebog 
däraff. Måns Jonson i Wåhlbacken, som warit med skallet effter wargungar, berättar det skee 
åtta dagar för pingest, och kommande nord om Swartsiön funnit een hullstad effter een älg, 
och skånckor och behn med klöfwar af een kalff, uthan kött, och udden afbruten och oreen af 
gårr, icke långdt ifrå några älgzledh: seendes ett ledh brede wijdh, som opspändt war, men 
tågan som skulle wid rörandet låssna gildret, war afgången och lijkawäl icke låssadt, [fol. 121v] 
efftersom deth war hårdt opsatt, och han deth slagit löst, och östan för siön slog Päder i 
Wåhlbacken några gillder löös, som förmenes höra Fuhlstad till. 
 Sakens sammanhang uprepades utförligen för nämden, som effter noga betänkiande stad-
nade eenhälleligen i fölliande tankar? Att såwida dee i laga tijd för midfasto intet hafwa opsla-
git sine gilder och led, och på huden äre winterhåår, biörnen gått icke eller utur sitt hijd för 
Wårfrudagen, och af kiöttet synes at diuret icke mycket längie förr än det opfans warit fält, 
och kunnat på 3:die åhret gamalt warit, hwaraf föllier at där dee sine gilder i laga tijd opslagit, 
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hafwer diuret än kunnat läfwa, och kunna altså dem icke frijkalla för dee böter som föllia på 
sådant olåfligit diurs fällande, och hudan heemfaller Kongl. Maij:tt och cronan, som fins 
inthet mera wärd än en dahl. s.m:t. 
 Emedan som Måns Påhlson i Slandrom, Oluff Månson, Swän Erson, Michell Erson och 
Jon Elieson i Nambn och Nills Anderson i Knytha befinnes icke hafwa i laga tijd för mid-
fastan opp- och nederslagit sina gilder och led, och en älgzko pröfwes därföre gått och blifwit 
fällt, som elliest hafwer kunnat läfwa; altså hafwer nämden inthet kunnat frijkalla dem för 
böter, och i krafft och förmågo af Kongl. Maij:ts stadga om jacht och diurfång a:o 1664 och 
des 9:de § döma dem derföre plichta och bötha 100 dahl. s.m:t, Kongl. Maij:tt och chronan, 
målsäganden och häradet till treskiptes, och hudan confisceras och heemfaller Kongl. Maij:tt 
och cronan, som är wärderat för en dahl. s.m:t. 
 
5. Jöran Månson i Måläng prætenderade een lägda inwidh hans gård i Måläng, som är pant-
satt till sahl. kyrkioherden h. Måns i Sunne, och han den brukadt under sitt hafde hemman i 
Wällwijken, som är h. öfwersten anslagit till capitensboställe, och dy sökes den under rätta 
bohlstad igen. Hwar uppå h. öfwersten skriffteligen swaradt detta dato, at han citation af den 
30 maj bekommit, men som honom inthet anstår något [fol. 122r] cedera och afstå några ägor 
ifrå bostället, och at Jöran bordt sökia h. generalmaiorens och landzhöffdingens remiss till 
laga ting, då h. generalmaioren wäl förordnat någon fullmechtig, som chronones och 
boställetz rätt däruti kunnat vigillera, och h. öffwersten kan icke någon till des uthförande 
förordna, hwilket uplästes, och Jöran upwijste h. generalmaiorens och landzhöffdingens 
resolution och remiss till häradztinget af den 13 feb. a:o 1695. Icke desto mindre beslötz at 
Jöran Månson gifwes tijd till öfwermorgon, som är den 8 huius, förklara sig på h. öfwerstens i 
så måtto giorde exception, hwilket effterkoms och h. öfwersten communicerades dato. 
 Den 9 swarade h. öfwersten därtill, och håller för bäst dhet rusthållaren Jöran Månson 
andrager denne sin prætension wid näste hösteting, men Jöran beklagar sig längie nog ängiet 
mistadt, och nu så mycket mera odrägeligit, som han rusthållare är, och måst föda och under-
hålla rustningzhästen. 
 Ehuruwäl rätten kunde hafwa fogh efter wälborne h. generalmaiorens och landzhöff-
dingens remiss, at definiera och döma om rusthållarens Jöran Månsons prætenderade lägde-
slått till hans skattehemman Målängh, som warit pantsatt till sahl. kyrkioherden h:r Måns i 
Sunne, och h. landzhöfdingen högwelborne h. Åke Ulfsparre af dess arfwingar inlöst och 
brukadt under då hafde capitens boställe i Wällwijken. Men såsom wälborne h. öfwersten h. 
Carl Hårdh begärer dilation därmedh till höstetinget at welb. h. generalmaioren och landzhöf-
dingen må kunna förordna någon som tager boställetz rätt i acht, låter rätten därmedh beroo: 
finnandes där hoos skäligt at det höö som på besagde lägde innewarande åhr blifwer bärgat, 
skall wara i behåld och in sequestro stå till des laga utslag om meerbemelte panteslått å näst-
skeende hösteting faller och blifwer afsagd. 
 
6. Jöns Påhlson och Jon Sunwijson i Ältnäs och Berg sochn tiltaltes af lensman Michel Bark 
för en tunna [fol. 122v] cronmiöhl af råg, som kommit till lijffcompagniet förledne winther ifrå 
Jerpe magazijn, och funnitz förfalskadt wara, och effter befallningzmans Lorens Bachmans 
breff d. 18 juni sidstleden till länsman, är samma tunna af num. 173 och in margine annoterat 
wara af bemelte Jöns och Jon lefwereradt, och efftersom miölet war förfalskat, wederböran-
derne dhet på Kongzgården lembnadt? Resp. at dee hwar sin half tunna rågh 1689 låtit mala, 
och hwar sitt half tunträ därtill skaffadt, och miöhlsäckarne och half tunträen skickadt med 
lensman Halfwar Jonson och Jon Erson i Wattwijken, och på hwars ett halft tunträd sitt 
bomärke satt. Och efftersom Röröönsbåten blef wäderdrifwen tilbaka åth Watnwijken, blifwit 
befallte, tillijka med Peer Jonson i Bingsta och dragon Israel Tuhnman, des innehafde 8 
tunnor miöhl uti säckar fort införa, och tunnorne därtill lefwerertes enär rågen emothtogs at 
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mahlas, och så snart som de andra framkommit och warit tillstädhes enär miölet inpackades, 
men intet kunna minnas så långt tilbaka hwem i synnerheet war tilstädes, men länsman Pålach 
och sochnskrifwaren Kuth wore wist där, tillijka medh gevaldiern Jöns Bagare, och at miölet 
smakades af hwar säck, och intet därpå taltes. Samma 8 tunnor warit i Wattwijken upförde, 
och sedan neder till siön igen af sahl. Hans Clason i Wattwijken, och ifrån Frössön af andra 
up till magazinet i Jerpen fördes, och förledne winther därifrån, hwaraf prob är hemptadt, och 
kunna nämden inthet finna deth med någon kalck wara förblandat, uthan wara sandmahlit och 
på een ny qwarn hafft, som altijd bör sandmalas, och icke måtte wara rätt afsopadt. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäl miöhltunnan af num:o 173 fins wara sandmalin och icke med kalck eller sådant 
förblandat, som föregifwit är, är antechnadt och anskrifwen på Jöns Påhlson och Jon Sunwij-
son i Ältnäs och Berg sochn, så neka dee aldeles därtill, och påstå sig hwar sitt halff tunträ 
med sitt bomerke till cronmiölet lefwereradt, [fol. 123r] hwar uti deras hafde miöhl inpackades 
sedan dhet war funnit richtigt, och icke uti någon hehl tunna. Och såsom ingen af dem som 
miölet på Kongzgården emothtog, eij eller lensman i Bergh Halfwar Jonson och Jon Erson i 
Wattwijken, som deras miöhl i Berg emothtagit, äre tilstädes, kan rätten däruti denne gången 
intet definitivè dömma. 
 
7. Erich Erson i Östbergh tiltaltes och för een tunna förfalskat rågmiöhl kommen ifrån Jerpe 
magazin, som styckjunkaren Engelbrecht Schröder skrifwit handtlangaren hafwa fått n:o 114 
af märkiet på tunbåtn  och brede widh O. A. och nedanföre . Rp. at han tillijka medh 
Oluff Olufson, då boende i Öne, uthtagit een tunna råg at mahla, och den fördt till Öne, och 
det afftahl giordt at Oluff Olufson skulle den låtha mahla, och han Erich Erson skulle skaffa 
tunträet, som han säger sig göra, och ung Oluff Olufson, som döder är, fördt miölet och 
tunträet till Kongzgården och lefwereradt, huilket alt hans moder hustru Kerstin Olufsdåtter 
tillijka med fadren Oluff Olufson, som gamall och nog döfwer är, tilstå sant wara, och kännes 
wid på tunbåtn opsatte bomerkie , men Erich Erson rester sitt wara , och det intet 
dijthsatt, och på båtn skall stått . Oluff Olufson bekänner sig och sin sahl. son Oluff 
ömsom achtat qwarnen till bemelte malning och ingen falskheet därmed brukadt. 
 Reolutio. Emedhan som Erich Ersons märkie på angifne förfalskade miöhltunna icke fins, 
och gamble Oluff Olufson tilstår sig och sin framledne son Oluff Olufson rågen mahlit, och 
sonen miölet till Kongzgården fördt och dhess bomärkie på tunnan är, så finner rätten Erich 
Erson icke böra därom sökias, uthan Oluf Olufson effter föregången laga citation. 
 
8. Pastor loci Erich Staaff kärade till Frössö kyrkiowärdar Hemming Olufson i Wästbyen 
och Måns Jonson i Rijse om under händer hafde Frösö kyrkiomedell, och befins som föllier, 
nembl. 
 Effter sluten räkning af sahl. probsten mag. Zacharias [fol. 123v] Plantin uti Sunde den 22 
martij 1686 befins dem för 1682, 1683, 1684 och 1685 blifwit skyldig s.m:t 157: 20: 11 
 hwarpå fins wara lefwereradt 
 Hemming i Wästbyen: 
 1693 d. 18 juni – 2 tunnor korn à 9 d:r k.m:t 
 och contant och in alles belöper   16: 21:   8 
 1694 med tiära och penningar     7: 10: 16 
     24:  – :  – 
 Måns i Rijse: 
 1693 d. 18 juni där å      6: 21:   8 
     30: 21:   8 
 Saldo  126: 31:   3 157: 20: 11 
 hwilken tilbiudes således göras betallt,  nembligen. 
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 Att Jöns Hemmingson i Slandrom, som hafft kyrkians qwarn i wärio, och skall gifwa åhr-
lig afradh 24 öre s.m:t, föruthan dhet pastor loci till sitt huusbehoff där will mala, huilket Jöns 
föregifwer sig intet förstådt, utan tänkt det pastor skulle åhrligen bemelte 24 öre betala, men 
omsijder bekände han sig för 1668 och 1669 till kyrkiowärden Anders Anderson i Ståcke 
lefwereradt sex marck s.m:t. Sedhan fins Hemming wara för samma qwarns afradh i kyrkio-
räkningarne debiterat pro annis 1670, 1671, 1672, 1673 och 1674, och bekänner Jöns sig intet 
därpå till honom hafwa lefwereradt, men för senare åhren är Hemming intet därföre debiterat, 
och föregifwer Hemming dhet Jöns Hemmingson a:o 1686, enär kyrkioräkningen slötz af 
probsten mag. Plantin, förehöltz honom dhet han skulle deth förfallne qwarnhuset upbyggia, 
det då warande klåckare Lars Olufson betyghar sant wara? Rp. at så war wäl talat och begiärt, 
men intet därtill samtyckt, och äre qwarnsteenarne behållne sådane som dee wore. 
 Pastor h. Erich Staf prætenderade afradh för alla åhren ifrån 1670 inclusive, af skiähl at 
Jöns inthet kan bewijsa om huset war förfallit 1675, eller enär dhet skiedt, och icke eller effter 
sahl. probstens godtfinnande dhet upsatt, emoth skälig betahlning och utslag på förre åhrens 
afradh, och att Erich Jönson, som war landbonde i Öfwerbyen och Bye, berättes hafft kyrkio-
qwarnen af Jöns Hemmingson till läns, och enär han hackadt qwarnen ena steen spruckit, 
[fol. 124r] och det för 5 eller sex åhr sedan? Resp. at han kan henne då uplagdt, men intet 
widare brukadt. Jon Elieson i Nambn berättar sig hördt at Erich Jönson, som bodde i Byom, 
hackadt sönder kyrkians qwarnstehn i Jöns Hemmingsons qwarnhuus, då han därpå mala 
skulle. Måns Påhlson, att huset war färdigt och brukades under hela ofredztijdhen mädan 
mest:r Jöns läfde, det Jöns Hemmingson tilstår, dy prætenderes afradh därföre till 1680 exclu-
sive, och där det icke wore Hemming Olufson i senare räkningarne, som icke wijdh handen 
äre, påförde, bör kyrkian dem â part niutha: williandes Jöns intet bejaka till prætention för alla 
åhren, utan heemställte deth i rättens betenkiande. Uthaf ofwannemde rest af 126: 31: 3 berät-
tar Hemming det Måns blifwit skyldig 50 dahl. k.m:t, som är 16: 21: 8 s.m:t, huilka Måns 
erkänner sig wara skyldig, prætenderandes pastor Staf interesse af 50 dahl. k.m:t, som skola 
härflytha af 1681 och 1682 åhrs hafde kyrkiomedell? Resp. at dee härkomma icke af första 
åhren, uthan sedermeera 1686 och sedan, som lärer kunna bewijsas af h. probsten Lundells 
slutne räkningar, som swårt wore, efftersom han medlen till een och annan utlänt, och icke 
igenbekommit, och beswarades at han det effter egit tyckio giordt och utan pant och försäk-
ring och skäligt interesse intet bordt giöra, och dy där något olyckadtz, sig sielff hafwer at 
imputera: föregifwandes Måns sig därtill låff hafft af probsten h. Lundell, emoth interesse till 
kyrkian, hwartill intet bewijs är. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som kyrkiowärdarne på Frössöön Hemming Olufson i Wästbyen och Måns 
Jonson i Rijse befinnes warit effter sluthen kyrkioräkning a:o 1686 skyldige pro annis 1682, 
1683, 1684 och 1685 157 d:r 20 öre 11 p:g:r s.m:t, och Hemming Olufson därpå betallt 1693 
och 1694 24 dahl. s.m:t och Måns Jonson 6: 21: 8, så at bäggies debet är 126: 31: 3 s.m:t, 
hwaraf tilkommer Hemming at betala 113: 10 öre s.m:t och Måns Jonson 16: 21: 8 p:g:r s.m:t. 
Angående interesse som prætenderes och sökes af Måns Jonson för besagde penningars 
bårtohafwande, så fins fuller skäligt at han därföre bör häffta, och skäligt interesse [fol. 124v] 
till kyrkian gifwa. Men såsom intet upwijst är, huru mycket han för hwart åhr är skyldig 
blefwen, så kan summan intet determineras, uthan måtte beroo till dess räkningarne blifwa 
fram- och upwijste, och äfwen så förfares med Hemming Olufson för hans skuld af 113: 10 
öre s.m:t, sedhan honom godt giöres dhet Jöns Hemmingson i Slandrom bör betala. 
 Beträffande Jöns Hemmingson, så finner rätten skäligt at han bör och skall till Hemming 
Olufson betahla afradh och lego för kyrkians qwarn, som han i wärio hafft pro annis 1670, 
1671, 1672, 1673 och 1674 à 24 öre s.m:t, för huilka Hemming i kyrkioräkningarne är 
debiterat, och belöper sigh 4 dahl. 24 öre s.m:t, och såwida intygat och wederkändt är, dhet 
Jöns Hemmingson obehindrat qwarnen a:o 1675 och 1676 nyttiat, fins theslijkes skähligt at 
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han bör afraden däraf betahla à 24 öre s.m:t, som är en dahl. 16 öre s.m:t, förståendes till 
Hemming Olufson, om dee uti senare räkningarne, som icke wijd handen äre, honom påförde 
äre, hwarom icke, höra dee kyrkian till. Men för 1677, 1678 och 1679 åhrs afrad däraff frij-
kallas Jöns Hemmingson, emedan som han ingen lega pröfwes däraf kunnat hafwa, medelst 
fijendens inpass 1677, och egit krigzfolk åhren 1678 och 1679: hafwandes intet fog och reg-
ress därutinnan till h. pastorens nyttiande däraff, efftersom det förordat är, som kyrkioboken 
utwijser: warandes Jöns Hemmingson där hoos plichtig, till kyrkian lefwerera iemlijka qwarn-
steenar med dess iernredskap, och han söke sin fångzman som de[n] ena stenen skall för-
därfwadt under dess låhn, som han bäst kan och gitter. 
 
9. Pastor Erich Staf beswärade sig öfwer dragon Måns Årre och dragon Oluff Dahlman, 
som förluppit sine lagstadde och tilträdde åhrstienster dagen effter sidstledne nyåhrsdag, 
prætenderandes refusion effter Kongl. Maij:ts 1686 åhrs legohionsstadga, iemwel och låtit 
förkomma twå stycken huggyxor, och Måns sönderslagit een glaasflaska? Resp. at dee intet 
fått nöijachtig spijsning och deth för huusbonden sagdt, och han bedit dem gå fanen i wåld, 
hwartill nekas, och berättar sig sagdt, enär dee utan ordsak [fol. 125r] skaflat maten och sagt sig 
icke få hwar qwäll gröth, och sådant bröd som förra åhret, bedit dem gå dijth dee få bättre, 
som enom huusbonde, enär tienaren är owettig, lärer wara tillåtelligit, och kunna hans pijgor, 
som qwar äro, däruti hwad sant är betyga, tillijka med drängiarne, som i deras ställe komne 
äro, det dee intet begiära, dåch säija som tilförenne: tilståendes sig för förra åhret fått hwar-
dera sex dahl. s.m:t penningelöön och en dahl. dito i städiepenning, och twå paar skoor, och 
hwar sin yxa förloradt, Månses för 12 öre och Olufs för 8 öre s.m:t. Måns tilstår sig emoth-
tagit glaasflaskan uti een kårg, och dragon Petter perukmakare tagit kårgen och fält emoth 
båthen och flaskan söndergått. Actor, at han Måns och icke Petter förtrodt flaskan. På campe-
ringz och mötens försummelse i arbethet prætenderes wedergällning, som icke hade skiedt om 
dee icke förluppit sin tienst? Resp. at dhet intet förordat bleff, och at dee för förra åhret full 
löön fått, huilket pastor lembnar i sitt wärde, och intet därpå widare yrkiar, och dem i sin 
tienst intet widare åstundar. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom dragonerne Måns Årre och Oluff Dahlman hafwa utan bewijslig ordsak förluppit 
sin lagstadde åhrstienst hoos kyrkioherden wyrdige h. Erich Staaf, som sträfwar emoth Kongl. 
Maij:ts 1686 åhrs legohionsstadga och dess 4:de och 5:te §; altså till underdånigst föllie däraf 
dömmes dee hwardera till h. kyrkioherden så stoor löön som han dem förra åhret tilsagdt och 
gifwit hafwer, nembl. sex dahl. s.m:t hwardera, tillijka med legopenningen à en dahl. s.m:t 
lefwerera och betala. Sammaledes för åthniuttne twå par skoor hwardera à 12 öre s.m:t, och 
Måns Årre betalar för en förkommen yxa 12 öre och Oluff Dahlman för en dito à 8 öre. Sedan 
kommer Måns at swara för een sönderslagen glasflaska med 20 öre: blifwandes Måns Årre 
altså skyldig 8 d:r 24 öre s.m:t, och Oluf Dahlman 8 dahl. s.m:t, som fordersampt och aldra 
sidst till Michaelis nästkommande bör skiee, men för det dee utur tiensten på 1695 åhrs cam-
pering och andra möthen warit, fins icke förordat wara om något afslag på lönen och dee fått 
sin fulla löön, hwarmed dhet förblifwer. [fol. 125v]  
 
10. Länsman Michell Bark hafwer stämdt Nills Olufson i Rasten för olåfligt tobakssälliande, 
efftersom det rychtbart bleff? Resp. skriffteligen, at han förledne winter i Nårie köpt ett halfft 
skålpund tobak, och intet däraf såldt, förutan litet till dragon Jacob Glumbåck för 2 ½ öre 
s.m:t, som han af honom sedan nödgat: williandes intet köpa aff swänska stemplade tobaket. 
 Enkälligt votum. 
 Såsom Nills Olufson är beslagen hafwa såldt olåfligit och nårskt toback, och sielff be-
kändt sig i Nårie köpt ett halfft skåhlpund; altså dömmes han effter Kongl. Maij:ts renoverade 
tobachsplacat 1670 och dess 12 § som een förbudzbrytare at böta 40 marck och tobaket con-
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fiscerat för 10 öre, och såwida det allenast warit ett halfft skålpund och icke 15, dömes han 
effter högstbem:te placat och punct till 8 dahl. s.m:t. 
 
11. Nills Olufson i Rasten beswärade sig öfwer föraren Johan Rijsing för det han kommit 
heem till honom i Rasten och kalladt uth honom och berättadt Jacob Glumbåck willia hoos 
lensman angifwa honom köpt olåfligit tobak, och intallt honom det at stilla om han honom 
wille förnöija, och till den ändan bracht med sig till nårra Rasten, där Jacob stadder war, och 
medelst hans skrämande och hoot gifwit honom 8 dahl. s.m:t och 1/4 tunna mältekorn till 
förlijkning: undragandes sig intet plichta för olåfligit tobaksköp och sälliande: begärandhes 
det Rijsing och Glumbåck må kunna för sitt förseende derutinnan blifwa ansedt? Resp. 
Rijsing, at hans angifwande består af ingen sanning, och at han deth intet hafwer giordt, men 
dijth warit at köpa af hans fader ett lass hallm. Därtill medh underkastar han sig icke häradz-
höfdingens doom däruti, efftersom han af wälb:ne h. öfwersten Carl Hårdh warit brukadt at 
inquirera om landzbetienternes förhållande, som på Kongl. commissionen förledne åhr 1695 
för händer hades, och häradzhöfdingen uthi sin förklaring däröfwer honom skall nämdt, och 
altså submitterer sig och saken under hans kommande suc[c]essor medelst giorde omwäxling 
af Kongl. Maij:tt med häradzhöfdingz tiensterne, och beswarades allenast at dhet [fol. 126r] är 
man blått undanflycht, och han icke kan bewijsa een ond mijn wara på honom giord, och fast 
mindre, meer eller annat. 
 Jacob Glumbåck tilstår sig fått af Nills Olufson 1/4 tunna korn, under prætext af förlijk-
ning för olåfligit toback, men skiedde allenast såsom till widermälo, men icke fått angifne åtta 
dahl. s.m:t, och dagen effter lembnadt till lensman Michell Bark halfparten af köpte olåflighe 
tobaket uti Ståcke, där han köpt öhl för bekomne penningar för 1/4 tunna korn, och Barken 
druckit med, och för honom deth berättadt, och lensman dhet sin hustru lembnadt och afftallt 
det han skulle göra flera beslag, men länsman tycht illa wara om bonden, och honom därom 
informerat och hafft med sig till befallningzman Bachman, och därföre fått ett lass höö, hwar-
till lensman nekar, och säger sig intet tobak af honom fått, och fast mindre höölasset af bon-
den, men hända kan at han i Ståcke warit och kunnat med honom een gång dricka, men intet 
wettat at dhet war för sådane penningar köpt. Nills Olufson berättar länsman wid den tijden af 
sin fader köpa ett lass höö. Actor, at han länt besagde 8 dahl. s.m:t af Peder i Bällstad, som 
deth tilstår, men icke sagt till hwad ända, huilket actor säger sant wara, och skall sagdt sig 
dem willia läna till änkian i Nambn. 
 Nills Jonson i Bällstad, om sina 15 åhr, berättar Rijsingen och Jacob af sin moder läna 
hästen om nattan, och Jacob fölgdt in på Ståckeslägdan, och wid wägaskilet Rijsingen bedit 
honom sättia kornsäcken i Glasätt, och dagen däreffter skulle Rijsingen dijth komma, hwartill 
han nekar, men Jacob sägher sig kornet dijthbära, och morgonen effter kornet till Palmqwistz 
hustru såldt för en dahl. s.m:t, och derföre köpt öhl sedan i Ståcke, därest Peder Erson i Gla-
sätt war, och köpt öhl tilhopa, och länsman dijth kommit och druckit medh, men intet betallt, 
af bemelte ordsak. Peder Erson föregifwer sig i wårase warit effter lensman att wara tillstädes 
på räkning emellan honom och Jon Jonson i Glasätt, och gått föruth till Ståcke, där Jacob såth 
och [fol. 126v] drack, och han köpt twå kannor öhl medh, och een stund druckit, och lensman 
intet öhl köpt: seendes Jacob hafwa swart toback emellan fingrarne, men intet at han gaf 
lensman något däraff, och så folgdz till Glasätt. 
 Glumbåck berättar, hustru Barbru, Måns Nillsons i Ståcke, hafwer sagt sig sedt honom 
gifwa lensman tobaket uti ett papeer, men intet tagen till wittne, och går icke däreffter, med 
mindre han warder lagligen stemd, men lensman nekar sig fått tobaket, och att intet talltes om, 
det han något tobak beslagit hoos Nills Olufson. Jacob föregaff lensman willia dhet icke säija, 
på dhet han skall kunna betaga honom målsägarerätten. Resp. at han hördt deth tahlet af 
andra, och dy dhet angifwit för befallningzman, och Nills citera låtit, menandes Jacob fått 
nogh stoor målsägarerätt med 1/4 tunna korn och 8 dahl. s.m:t, som angifwit är. Och där han 
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tenkt Nills därföre lagföra, hade han bordt sättia beslagne tobaket i länsmansgården, och icke 
några dagar däreffter taga mutor deth at nedertysta, och af argheet säija sig satt ifrå sig tobak-
et, som aldrig är giordt. 
 Nills Olufson förehöltz at Glumbåck enständigt nekar sig åtta dahl. s.m:t af honom tagit, 
och at han 1/4 tunna korn såsom till widermälo tagit? Resp. at han dem tagit at nedertysta 
saken uti Risingens närwaru, och efftersom dee neka, begiärer han dilation till nästa ting at 
skaffa sig bewijs på sin rättmätige klagan. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstund dragon Jacob Glumbåck nekar sig af Nills Olufson tagit 8 dahl. s.m:t för deth 
han skulle nedertysta hans olåflige tobakssälliande, och allenast af honom fått 1/4 tunna korn 
som han därföre uthbudit och han antagit, af föregifwande at Nills icke sedhan skulle till 
tobaket kunna neka. Föraren Rijsingh nekar sig wetta däraf eller sedt angifne 8 dahl. s.m:t 
som Glumbåck skall fått, och Nills Olufson allenast [fol. 127r] frågadt effter Glumbåck, och 
fått till swar at han war gången till nårra Rasten: begiärandes actor Nills Olufson upskåf och 
dilation med saken till nästa laga ting, innom hwilken tijd han will skaffa sigh sådane skähl 
honom därmed till saken binda, då considererat blifwer om Glumbåcks af honom tagne 1/4 
tunna korn, hwarmed deth och kan beroo. Äfwen så blifwer med Glumbåcks witesmåhl till 
lensman Michell Bark, som skulle han honom halfparten af beslagne tobaket i Ståcke låtit få, 
att uthföra saken. 
 
12. Fendrich Petter Rosenskiöld beswärade sig öfwer Peder Erson i Digernäs för dhet han på 
Swijndahls afradzlandz skogh hafwer huggit sågetimber uthan låf och tilstånd, hwar uti hans 
boställe Walla är rådande och interesserat, som eij kan tåhlas? Resp. at han däraf intet weet, 
och tingadt skog af Swediebönderne, som näst där intill sin skog hafwa, och medelst sin 
siukdom betingat ryttaren Peder Jacobson där något hugga, som betygades sant wara: 
begiärandes altså dhet h. fendrichen wille dhet ansee och icke lagföra, helst och emedan som 
om dhet wore skiedt, wore dhet emoth hans willia, uthlåtandes sig willia honom förnöija, 
huilket fendrichen tog i betenkiande, och kommande in uti berörde anseende afstod sin action, 
och Peder Erson uthlåfwadhe honom till boställetz reparation och byggnadt nästkommande 
wåhr sex tålffter enkla sågbräder, hwilket dee bägge inför rätten tilstodo. 
 
13. Nills Jonson i Fillstad tiltaltes i lijka måtto, och föregaff sig af Peder Anderson i Fanbyen 
och Jon Olufson i Geenwall, som äga sin deel i Swijndalen, och intet förstådt böra därtill haf-
wa alla interessenternes låff, hwilket h. fendrichen cederade, och han utfästade till kommande 
wåhr till wedergällning lefwerera till boställetz bebygnadt sex tålffter enkla bräder. 
 
14. Föraren Johan Rijsing beswärade sig öfwer Lars Olufson [fol. 127v] i Wagle i så måtto at 
han under sitt hemman innehafwer een slåttlägda af 4 mälingar, belägne mitt uti hans bostäl-
letz åker, och bostället är i chronones jordebook upfördt för 3 ⅙ tunland, och kan icke mera så 
än 2 tunlandh, förmenandes altså dhet måst under cronhemmannet och bostellet för gamallt 
lydt och legat, och dy dhet prætenderer; hwartill swarades at ingen annat kan minnas, man 
effter man, än bemelte jordepart under hans hemman lydt, och fast många sådane exempel 
finnas, som uti urminnes tijder till äfwentyrs kan genom byte eller arff dijthkommit wara, och 
at förarens boställetz hemman är förmedlat till twå tunlandh. 
 En gamall man, Reggort i Långåker berättat sig af sin fader uti sine unga åhr hördt, som 
skulle een nårsk fogdhe uthan syn och laga doom tillåtit framledne Carll i Wagle samma 
stycke tilträda för een häst, och Johan i Wagle sig däröfwer beswärat för landzskrifwaren i 
Nårie Oluff Passbergh, som det lembnadt under förra bohlstad, men inga breff därom. Actor 
berättade sig tahlat med Reggort Hemmingson i Långåker om bemelte lägdestycke, och han 
refererat som bemelt är om hästen, och at lägdan måtte gifwas tilbaka till förra boställe, men i 
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forna tijder lägdan lijkawäl hördt till cronhemmannet, och enär och på hwad sätt det mån wara 
skiedt lärer finnas hoos Oluff Jönson i Degernäs, som han effter sin modhermoder hustru 
Karin Olufsdåtter i Wagle skall fått, och Oluff icke för tijden hemma stadd är; dy fins skähligt 
saken differera till nästa laga ting, at förmente breff och bewijs må kunna infodras och öfwer-
sedt blifwa. 
 
15. Föraren Rijsing prætenderade af Nills Jonson i Fillstad sitt bostelletz andeel uti Fillsta å 
lägderne östan och wästan Qwarnbäcken, som hört under Wagle by: anhållandes dhet under 
förra och rätta bohlstad igen. Då upwijste Nills Jönson ett köpebreff därpå, underskrifwit af 4 
st. bönder i Wagle, nembl. Peder Giöhlson, Peer Olufson, [fol. 128r] Erich Jonson och Oluff 
Carlson, daterat Frössöön d. [lucka]. Men hwarken dag eller datum och åhrtahl upfördt, hwar 
uthi berörde personer bårtsällia berörde ålägder till Jöns Jöranson i Fillstad för 52 r.d:r, som 
tree ährlige män bewittnadt, föregifwandes actor dhet Wagle drager åhrligen skatt derföre. 
Som berättes och intyges, skall köpet wara skedt a:o 1648 eller 1649, och då war Erich Mattz-
son, som köpet attesterat, länsman. 
 Förarens grannar, skattebönderne i Wagle, åstunda gierna samma lägder till sine hemman 
inlösa, om dee wore så goda och fruchtbare som den tijden dee såldes, och där under liggian-
de skogh icke wore merndels uthuggen, sompt af Fillstad och sompt af utbydzman? Resp. at 
han ingen skog afhuggit, och måst köpa alt timber han behöfdt at upbyggia sin afbrände 
gårdh, och skulle den slåtten komma därifrån, kunde hemmannet icke conserveras: hafwandes 
skattebönderne Peder Giöhlson, Erich Jonson och Peer Olufson hwarsina tree tunland och 
chronhemmannet af 3 ⅙ tunlandh. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom ålägderne uti Fillstad östan och wästan Qwarnbäcken befinnas hafwa hördt och 
lydt till Wagle by och dess 4 grannar, och sålde därifrån till Jöns Jöranson i Filstad för 52 
r.d:r, warandes köpebrefwet uthan åhrtahl, men pröfwes wara skedt 1648 eller 1649: hafwan-
des tree skattebönder i Wagle hwarsina tree tunland, men cronhemmannet 3 ⅙ tunlandh; altså, 
till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts placater de annis 1673 och 1677 om skattskyldig 
jordz dehlning, finner rätten skäligt at tillerklara cronhemmannet och förarebostället i Wagle 
dess proportionerade andeel af besagde Fillstad ålägder, dåch effter högstbemelte Kongl. 
Maij:ts nådigste resolution af den 10 martij 1685 för Jempteland, emoth lösn. 
 
16. Swän Erson och Jon Elieson i Nambn kärade till ryttaren Michell Erson för deth han 
upbrändt deras badstuga 1695 om sommaren, då han henne af dem legdt? Resp. [fol. 128v] at 
elden upp i taket tillförenne warit antändt, och at elden af wåda löös kommit och badstufwan 
opbrändt, och een tålfft timber dertill heemfördt och nödig granbark därtill skaffadt: willian-
des hugga opp twå knuthar och öfre lafwan, och actores fördt heem hwarsin tålfft timber, och 
låfwa ophugga hwarsin knuth och lilla lafwan, men Michell betalar stemningzpenningarne, 
hwarom dee handsloges. 
 
17. Erich Pederson i Geenwalla prætenderade under åboende chronehemmannet Klåbbsluten 
af Nills Kiehlson i Bällstad, som dhet innehafwer, och är belägit på Brattåsskogen, där Bäll-
stad intet äger, men Geenwalla sin anpart däruthi? Resp. at det wäl ligger i Brattåsskogen, och 
enär Klåbbmyran och ängiet löstes ifrån Geenwalla under rätta bohlstad Bällstad, oprödde 
Oluff Anderson Klåbbsluten och en liten hölada där upsatt, och Nills Kiehlson sedan dhet 
antagit: wettandes intet då at sluten låg på Brattåsskogen, och sedan som skogzelden där gått 
synthes ett steenmärkie, och är eij wärdt kåsta någon syn därpå, och altså godwilliogt Klåbb-
sluten afstår till cronhemmannet i Gehnwalla tillijka med reparerade hölada: hafwandes för 
nederlagdt arbete hafft nyttan i många åhr af rödiandet. 
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18. Förrijdarens Mårten Bergströms anhängige sak å 1695 åhrs hösteting emoth Erich Nillson 
i Hägle om ett hästebyte som skulle wara skedt uti dragonernes Jacob Älgz och Erich Förstz 
närwaru, hwarom dee intet kommo öfwereens och medelst wittnens frånwarelse uphördes 
med dömmande, och företogs, och aflade Jacob Älg och Erich Först sin wittnesedh å book, 
och giorde fölliande berättelse, nembl. 
 Jacob Älg, at han om afftonen Kindersmesstijden 1695 kom in hoos förrijdaren Berg-
ström i Årrwijken, och såg at han slog sin hand i Erich Nillsons, och dee bedit honom slå sön-
der händerne, det han giorde: hörandes intet hwad det angick, och dy sedan dem däreffter 
frågadt, och intet mera swar fått än det angick ett märabythe. [fol. 129r]  
 Erich Först, at han såg dem handslåes om ett märabyte, och at Jacob Älg slog dem sön-
der, hörandes intet om någondera skulle den andra gifwa något emillan, och dermed reste 
förrijdaren till Ståckholm och Erich Nillson heem. Actor, at hwijta stoet årkade intet draga 
lasset till Ståckholm, som hans broder Peder Nillson på hästeköpet honom updragit, och han 
lijkawäll låtit Erich Nillson i stället få sitt swarta stodh at bruka i medler tijd, och efftersom 
dhet intet förmådde gå tilbaka, begärer han åthskillnan emellan bäggie stoens wärde, emedan 
som han för hästen fått sin betahlning. 
 Enhälligt votum. 
 Aff håldne ransakningar och förhöör finner rätten skäligt at där Erich Nillson i Hägle will 
behålla furierns Mårten Bergströms swarta stoo, skall han gifwa honom tree dahl. s.m:t, och 
där han det will lembna till furiern, skall han honom gifwa 3 dahl. s.m:t, som det hwijta stoet 
war wärdt, emedan som Peder Nillsons köpte häst, efter 1695 åhrs doom, är betallt. 
 
19. Feltwäbell Johan Bergklyfft prætenderade under sitt boställe i Swedie af Räxsiöhem-
mannet ett äng som kallas Stehnsängiet, som därunder af ålder lydt och legat, medelst een 
systerpart som i forna tijder ifrån Räxsiön till Swedie ärfdt är? Resp. Peder Olufson, at sex-
mannasyn är gången a:o 1652 emellan Oluf Olufson i Räxsiön och hans näste grannar Brådde 
Reddarson och Steen Larson i Swedie, och då är befunnit at Swediemän hafwa inkrächtadt sig 
det nyttigaste i Räxsiöskogen, och omsijdher öfwertalat Oluf Olson i Räxsiön till förlijkningh, 
som skedde således at Brådde afstod någon hästhööslått och annan nyttning han öfwer sin 
skatt intagit. Steen Larson afstodh Stoormyran, ett hästhöängie wästan bäcken, dhet Oluff in-
lösa skulle af Erich Larson i Årrwijken för 2 r.d:r, som sielfwa synebrefwet och förlijkningen 
af den 16 juni 1652 utwijser. Actor, at dhet af ålder hört till Swedie och Steensgården och 
kallas Steensängiet, [fol. 129v] hwartill icke nekas, men där emoth hörer Kulloken egenteligen 
till Räxsiön, som unthes Stehn, efftersom dhet lägligare låg honom tilhanda, och Steensängiet 
till Räxsiön, och at Oluff inlöst Steensängiet för 2 r.d:r efter brefwetz lydelse, och där han det 
mister, begärer han Kulloken under Räxsiön och utgifne twå r.d:r. Actor, at han intet kan 
swara till Kulloken widare än at Stehn den oprödiat, efftersom han därföre intet citerat är, och 
i synnerheet icke därom informerat kan wara. 
 Samptel. votum. 
 Ehuruwäll Stehnsängiet medelst een förlijkning emellan Oluff Olufson i Räxsiön och 
Steen Larson i Swedie a:o 1652 är lembnadt af Steen i Swedie till Oluff i Räxsiön at till sig 
lösa uthaf Erich Larson i Årrwijken, som dhet hafft i pant för 2 r.d:r, så fins lijkawäll at 
Steensängiet egenteligen hört och lydt till chronhemmannet och feltwäbels boställe i Swedie, 
och altså, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts jordeplacater af åhr 1673 och 1677, 
dömmes deth under förra och rätta bohlstad i Swedie, dåch effter högstbemelte Kongl. Maij:ts 
nådigste resolution den 10 martij 1685 för Jemptelandh, för och emoth lösn, som är 3 dahl. 
s.m:t. Men huad Kulloken widkommer, som Räxsiöman föregifwer höra till Räxsiön, och där 
under prætenderer, och medelst samma förlijkning skall kommit till Swedie, ståndhe honom 
fritt efter föregången laga citation det lagligen sökia. 
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20. Feltwäbel Johan Bergklyfft kärade till för detta dragon Peder Jerpe för deth han anno 
1690, effter commission hoos Kongl. Maij:tt och cronan, utfodrat hans sahl. faders zergeant-
ens Johan Chrestopherson Bergz resterande 1676 åhrs zergeantzlöön af 40 dahl. s.m:t, som 
han bekommit och icke clarerat? Resp. at han bemelte löön af 40 dahl. fått och upburit, och 
förruth effter accord förnögdt honom med 20 d:r s.m:t och ingen quittens därpå tagit, som 
Nills Bunt och Nills Tripp, som tilstädes woro, kunna betyga och wittna, hwilka nu icke 
tilstädes äre. Actor bekänner sigh här hemma förruth af Jerpen läna 15 d:r s.m:t där opå, 
[fol. 130r] och at han skulle i qwartehret uti Stockholm för honom därpå betahla 2 dahl. s.m:t, 
och om hösten af honom fått fem rullor toback om 1/2 skålpund för 20 d:r k.m:t. Item, at i 
liquidation afdrogs något extraordinarie, så at af lönen war behållit 37 dahl. och några ören: 
begiärandes resten utan längre opskåff? Resp. at han honom i Ståckholm, som sagt är, för-
nögdt. 
 Feltwäbelen prætenderade theslijkes af Jerpen 13 dahl. s.m:t af Mårten Båcks gamble 
löön, effter contract och afftahl för hafde möda och omak med supplicationer och upwacht-
ning hela tijden, som Nills Bunt och Gissle Hemmingson kunna betyga? Resp. at han intet 
omak därmed hade, och med honom icke contraherat, och at liquidation war wijd hans afreesa 
icke giord här, och fast mindre någon assignation därpå fölgdt. 
 Angående feltwäbell Johan Bergklyffts fodran af för detta dragon Peder Jerpe på hans 
faders resterande uthgångne gambla löön, som in alles war 40 dahl. s.m:t, så fins därpå wara 
lefwereradt och afdragit 26: 21: 8 p:g:r s.m:t, och altså skulle restera och återstå hoos Peder 
Jerpe 13: 10: 16 p:g:r s.m:t, huilka han föregifwer wara till feldtwäbelen betallte, som Nills 
Bunt och Nills Tripp med fleera skola kunna betyga, och dee nu frånwarande äre; altså kan 
saken dhenne gången icke definitivè afdömmas, uthan differerer till nästa laga ting. Äfwen så 
förblifwer med 13 dahl. s.m:tz fodran som honom för hafd omak af Mårten Båcks gambla 
löön effter afftahl skulle bestås, och Peder Jerpe intet will bestå, till des Nills Bunt och Gissle 
Hemmingson, som skole warit tilstädes enär sådant contract wordet giordt, blifwa därom lagl. 
förhörde. 
 
21. Måns Olufson ifrå Rasten fodrade af Peder Jerpe 5 ort och 4 öre s.m:t, en carolin och een 
myssa för 26 ⅔ öre s.m:t, som erkändes, och belöper 3: 14: 16 p:g:r s.m:t, och där emoth fod-
rar Jerpen på ett hästeköp en dahl., länt 4 öre, ett pund sill 10 ⅔ öre, 1 ½ aln toback 4 ⅔ öre, 
på een skiortha 9 ⅓ öre, alt silf:rmynt, som Måns erkänner. Peder prætenderade på något jern 
som Måns skulle förfarit, men kunde dhet intet bewijsa. Item, at han hållit honom kåst till 
Nårie? Resp. at han förde 1/2 lass [fol. 130v] heem åth honom, fast än han ägde halfwa hästen, 
och at han war hans lagstadde dräng, därtill han intet kundhe neka, och Måns söker sin 
åhrslöön, efftersom han i rättan tijd stadt är, och fått full legopenning, een carolin, och 
Gregori tijdh utsagdt, och måst gå utur tiensten? Resp. at han legdt honom allenast halfwa 
åhret, och efftersom han inthet uti hans frånwaru giordt dhet honom bordt, låtit gå sin wäg. 
Men Måns föregifwer sig giordt dhet matmodren befallt, och at litet höö blifwit i en ladha 
liggiande, som inkastades i höstas sedan sniön war fallen, och till intet dugeligit, och där han 
skulle tient hälfften, så hade han hwar annan wecka bordt där wara, och icke hela winteren, ty 
i andtijmorne är mäst angelägit, och kan förståtz deth han hela åhret honom stadt, men 
efftersom han intet fick längre bruka Andersöhemmannet, låtit honom gå, altså synes hwad 
grund Peder till sitt tahl hafwer. Måns hafwer för 1695 fått i löön 4 dahl. s.m:t, och præten-
derer meera för 1696, efftersom han bättre arbete göra kunnat. 
 Enhälligt votum. 
 Emedhan som Päder Järpe effter hållen liquidation befins warit skyldig till Måns Olufson 
ifrå Rasten 3 dahl. 14: 16 s.m:t, och därpå lefwereradt och hafft at fodra på ett hästeköp 1 
dahl. s.m:t, 2:o) länt 4 öre, 3) 1/2 pund sill för 10 ⅔ öre, 4) 1 ½ aln tobak för 4 ⅓ öre, och 5) 
på een skiortha 9 ⅓ öre, alt i silfwermynt: altså blifwer Peer Jerpe till Måns Olufson skyldig 
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1: 18: 8 p:g:r s.m:t, som utan drögzmåhl måste betalas. Anbelangande Måns Olufsons præten-
derade löön för 1696, så fins först at han honom lagligen hafwer stadt och legdt, och han warit 
i hans tienst till Gregori tijd, då han honom utsagdt, föregifwandes dhet han inthet föresatte 
arbete i sin frånwaru giordt, som inthet bewijsas kan. Altfördenskuld dömmes Peer Jerpe 
effter Kongl. Maij:ts 1686 åhrs legohionsstadha at gifwa honom till löön 4: 16: – s.m:t, och 
därtill med skoor och lärfft, som sådane åhrligen niutha. Anbelangande något jern som på 
wichten skall feladts och kåsthållet till [fol. 131r] Nårie, så kan intet bewijsas honom något af 
iernet försnillat, och at han för kåsthållet om ett halfft lass ifrå Nårie hafft wårdnat och dess-
utan då i hans bröd war; altså faller den prætension af sig sielff. 
 
22. Peder Jonson i Rijse kärade till Swän Jonson i Knyta för det han twå åhrs frijheet på 
Uneshemmannet ib:m niuttit, och det icke opbrukadt och bebygdt, dhet han måst giöra och 
allenast ett åhrs frijheet fått, och hemmannet måst cedera till furiersbostelle? Resp. att han det 
på frijheet uptagit, och effter twå åhrs förlåpp öfwertallt af Peder Jonson, honom dhet öfwer-
låta, som och skedde, och den 12 maj 1682 läth han syna deth ifrå sig, och altsedan hafwer 
Peder Jonson deth brukadt, och efter synens lydelse åkeren merndels opbrukadt, opstengdt 
218 famnar haga, och husen opteckt, och där han honom icke därtill öfwertallt, wäl hunnit 
byggia hwad som felades, sedhan åkeren kommit i fult bruk och intet låfwadt honom däruti 
något hielpa, utan obligerat ställa caution för sig, hwartill Nills Jönson i Måhlsta och Nills 
Jonson i Fillstad öfwertaltes, och Nills Jönson ställte sig in, men Nills Jonson intet; altså bleff 
intet däraff, och Swän trodde honom omsijder utan löffte, deth Nills Jonson tilstår och säger 
sant wara. Och där Peder Jonson något efftersatt med byggnad och bruk, och icke wore 
mächtig dhet ersättia, weet han wäl sin skyldigheet, som först därföre caverat, och ingen 
contrabårgen fått. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh Peder Jonson uthan förordh och contract hafwer anno 1682 antagit cron-
hemmannet i Knytha af Swän Jonson, som deth på friheet optagit och twenne åhrs friheet 
niuttit, och den 12 maj 1682 låtit ifrå sig syna, honom tilhanda, och med flijth sine twå åhr 
större deelen af åkeren upbrukadt och husen reparerat, som synen innehåller och utwijser; 
altså kan rätten inthet finna Swän Jonson wara skyldig därtill något gifwa, om någon feel-
achtigheet där funnes, så frampt [fol. 131v] Peder Jonson till ersättiandet däraf icke wore mäch-
tigh. 
 
23. Regementzfeldtskärn mester Johan Franck beswärade sig öfwer Anders Siuhlson i Tann 
och Aspåhs sochn för det han den 16 maj sidstleden hafwer uprijfwit hans gärdzlegård och 
därigenom rijdit, och icke farit rätta allmänna wägen, som hustru Cissla Michelsdåtter skall 
sedt och bewittna kan, men nu icke tilstädes, efftersom Anders henne skrämdt därifrån och 
sagt henne intet wara wittnesbär, efftersom hon födt oächta barn förr än hon laghgifft bleff? 
Resp. at han samma tijd war här på öhn ett ärende, och om afftonen rijdit nya allmänwägen 
fram till sin swåger Mickell i Tann, och dagen effter middagztijden därifrån heemåth med een 
säck af håår framför sig, och rijdit samma wägen tilbaka. Hwar emoth inwändes at hustru 
Zissla, som sagdt är, hafwer sedt och beskrifwit dens hästs och karls anseende och beklädnat 
som uprijfwit hagan, såsom dennes war, och ingen annan öfwer Rödens feriesund den dagen 
rest än dhenne Anders Siulsson, med beskrifwen bruhn häst, grå jacka och swart hatt och een 
säck, och dragon Gabriel Fårssman med ett brunt stoo sedan een stund däreffter: hafwandes 
ingen säck utan een låda, det ferieman Jon Nillson betyger. Actor, at Gabriel öfwer nattan 
warit i Wästbyen, och altså gärdzslegården allaredha förbij, och det icke kunnat göra: 
nekandes Anders Siuhlson aldeles sig hafwa hagan rijfwit och opkastadt, och fast mindre 
däröfwer rijdit: utlåtandes sig kunna med lijflig edh befrija sig det icke hafwa giordt. 
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 Hustru Zissla Michelsdåtter förekom med ijfwer för det Anders henne förbrådt intet 
kunna wittna för deth hon hafft oächta barn förr än hon bleff laggifft och sade honom på sig 
lugit, och refererade sig middagztijden see en karl rijdha sig förbij på lägdan af een grå jacka, 
swart hatt, guhlachtigt håår på een rödbrun häst, och den samma ref up feltskärns gärdzlegård, 
dhet hon sade sig medh lijflig edh kunna bestå, [fol. 132r] men honom intet känner, och han 
föregaff sig tryggeligen kunna gå lag, sig den samma eij wara eller deth hafwa giordt, utan 
rätta wägen så tilbaka som fram reest och rijdit: påståendes actor at ingen annan kan det 
hafwa giordt, efftersom ingen annan den dagen farit öfwer färiesundet, och han sådan häst, 
klädebonat och säck hafft, men han lijkwähl tilbiuder edelligen sig därifrån befrija. Rationes 
äre dhesse, at hustru Zissla intet må gå lagh, efftersom hon medh ijfwer och fult sinne inför 
rätten skylt Anders hafwa fördt osanning på henne. Och efftersom han tilbiuder sig gå lag för 
beskyllningen wara frij; altså i anledning af 9 cap. Byggningabalken L.L., såwida han intet är 
bar å tagen, tillåthes honom edgångh, och effter Kongl. Maij:ts resolution 1695 med sielff sins 
ede, som actori förehöltz, och han edhen efftergaff: lämbnandes saken Gudi, hwarmed dhet 
blifwer, lijkmätigt 24 cap. Tingmålabalken. 
 
24. Päder Olufson ifrå Giärde beswärade sig öfwer Johan Bråddeson i Swedie för dhet han 
skall tillängnadt sig meera af Räxsiöägorne än 1693 åhrs doom honom tillägger? Resp. at han 
det intet hafwer giordt, utan effter gode mäns befundne råsteenar bekommit slåtten, som hörer 
hans hemman i Swedie till, och icke mera innehafwer än proportion af och medh hans grannar 
i Swedie: upwijsandes hans excell:s h. generalleutnantens och gouverneurens h. Otto Vel-
lingks resolution daterat Röden den 25 september 1693, att befallningzman Bachman skulle 
exequera wundne doom, hwareffter det skedde, och befallningsman det itererat den 5 octobris 
1695, och der iempte effter påberopade prob och synebreeff, nembl. andeel effter berörde 
brefs innehåldh uti ödeslägderne, men icke något af det i skogen oprödt är, och befallnings-
man alt tilhanda sända etz., hwilket lensman Bark och sochnskrifwaren Kuth berätta sig icke 
kunnat fullgiöra, [fol. 132v] efftersom Räxsiöman framwijste några gamble breff, och Johan 
Bråddeson hölt sig wid wundne doom, och h. generalleut:ns excell:s där på anbefallte execu-
tion nämdemän Jöran Månson i Måhläng, Oluf Olufson i Årrwijken och Peder Anderson i 
Fanbyen warit 1694 om hösten, kallade af Johan Bråddeson at besee märken, och Jöran och 
Oluff berätta sig där inställt och töfwat till afftonen, men ingen ifrå Räxsiön eller dess 
kalladhe nämdemän, och altså måste dee förra förfoga sig heem. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom h. generallieutnantens och gouverneurens h. Otto Vellingks executions ordres af 
den 25 september 1693 på Johan Bråddesons i Swedie wundne doom icke är fulgiord, och 
studzat därpå at Räxsiö åboen intet på föresatte tijd 1694 sig inställt. Icke eller hafwer lens-
man Michell Barck och sochnskrifwaren Jonas Kuth efterläfwat befallningzmans Lorens 
Bachmans utförlige executions ordre därom den 5 octobris 1695, af föregifwande at parterne 
intet kommo öfwereens, som dee dåch efter hafde ordre bordt giöra; altså kan rätten sig där-
med intet widare befatta förr än ofwannemde ordres äre fullgiorde, ehuruwäl synes som skulle 
ingen rätt deelning kunna dem emillan skee medh mindre tålfmannasyhn dijt kommer, och 
dem åthskillier. 
 
25. Dragon Daniell Anderson hafwer låtit citera föraren Johan Rijsing för det han skall öf-
werfallit honom i sitt qwartehr med hugg och slagh för det han intet welat sällia honom tobak, 
och tilspordes hwij han icke tilstädes war gårdagen, enär han upropades? Resp. at han förr 
jäfwat häradzhöfdingen, och dy tenkt saken intet skulle optagas: påståendes dhet föraren 
honom öfwerfallit och slagit och mycket håårrijfwit, och föraren nekar därtill, och huad som 
föreluppit är, härkommit af commando saker och at han intet welat fort [at] bära ett breff till 
capitenleutenanten Treffenbergh, hwartill han nekar, [fol. 133r] och beropar sig på sin wärd 
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Lars Olufson, som sedt och hördt hans åthforor, men föraren påstod det härflyta af commando 
och kan uti detta foro intet afhielpas. 
 Hwilken nämden öfwerlade, och såwida Lars Olufson är allena som kan wittna däruti, 
och effter ett wittne, om det löper emoth föraren, intet kan dömmas definitivè, och till äfwen-
tyrs i synnerheet däraf icke förstå om det af commando härflutit. Och ehuruwäl förarens gior-
de jäf icke kraftigt och giltigt kan wara, så hålles lijkawäl säkrast wara at heemställa saken 
wähllåfl. regementzrätten till undersökning, och antingen afdömma eller ifrån sig remittera. 
 
26. Länsman Michell Bark beswärade sig öfwer dragon Arfwed Betulander för det han uthan 
ordsak förluppit sin halfwa åhrs drängetienst ifrå sidstledne påska, då han honom stadt till S:t 
Michaelis och gifwit 20 öre s.m:t i stadpenning, och kan warit i tiensten till pingest, och i 
medler tijd fått ett par skoor för 20 öre och 11 öre s.m:t, och 12 öre bårthafft som han af 
rectore mag. Halling för hästlega tagit, och låfwadt honom för halfwa åhrstiensten 4 dahl. 16 
öre s.m:t, hwilket Arfwed tilstår och bekänner om lönen så accorderat wara. Och emedan som 
han inthet kunde wara nögder och hållen med hans kåsthåldning, gått därifrån: tenkiandes 
komma tilbaka och begiära bättre spijsning, men efftersom han den 12 juni blef därföre stäm-
der, blef han i sitt qwarteer och sig intet inställt: föregifwandes Peder i Wästbyen och Lars 
Ekesiö, som arbetadt hoos lensman, skola kunna wetta wittna huru knapp spijsning där 
wankas, och gafs honom tijd dem till morgondagen hijth skaffa. Kommande effter middagen 
begiärandes doom i saken och at han intet går efter dem, och at han intet går i länsmans tienst: 
williandes hellre föras till Marstrandh [fästning och fängelse], och lensman swarade sig intet 
begiära honom i sin tienst, och wähl effter Kongl. Maij:ts legohionsordning kunnat låta ho-
nom i sin tienst hempta. [fol. 133v]  
 Enhälligt votum. 
 Aldenstund dragon Arfwed Betulander intet kan bewijsa sig för hungers nödh förluppit 
sin halfwa åhrs lagstadde drängetienst hoos lensman Michell Barck, och därpå upburit lego-
penningen 20 öre, ett par skoor för 20 öre, elliest 11 öre, och bårtohafft hästlega 12 öre, som 
är 1: 31: – s.m:t, och till ordinarie löön skulle han bekomma 4: 16: – s.m:t; hwarföre finner 
rätten skähligt at han försedt sig emoth Kongl. Maij:ts 1686 åhrs legohionsstadga och dess 
4:de och 5:te §, och till underdånigst föllie däraf dömmes han at gifwa tilbaka legopenningen 
och bekomne skoor och penningar iempte tillsagde löön så att summan är sex dahl. 15 öre 
s.m:t. 
 
27. Hustru Malin Johansdåtter och hustru Karin Pedersdåtter, sahl. dragons Peder Jönsons 
Gråes arfwingar prætenderade af Peer Jerpe dess utgångne 1675 och 1676 åhrs löön à 15 dahl. 
s.m:t, hwarpå deras framledne män allenast niuttit 8 dahl. s.m:t, och dee sielfwa förledne 
winther een half tunna 1695 åhrs swaga korn: begiärandes resten? Så fins först af Kongl. 
estatzcontoiretz liquidation af den 25 juni 1690 at Peder Jonson 1680 hemma i landet niuttit 9 
dahl. s.m:t och en pro cento 3 öre, och altså behållit, som assignerades d. 28 feb. a:o 1691, 20 
dahl. 29 öre, föregifwandes Peer Jerpe, som des fullmechtig warit och med deras män accor-
derat, allenast 8 dahl. s.m:t at gifwa, men hwarken skrifft eller wittnen därtill hafwer. Hwar 
emoth protesteres, och Jerpen säger sig twenne gånger måst reesa däreffter till Stockholm, 
som wähl synes af liquidation och assignation, men warit aff många committerat, föruthan nu 
framwijste liquidation af 500 d:r s.m:t, hwartill han icke neka kan. 
 Partterne förlijktes omsijder sålledes at Peder Jerpe skall gifwa hustru Malin och hustru 
Karin i ett för alt, uthan drögzmåhl tree dahl. s.m:t. 
 
28. Munsterskrifwaren Anders Hambræus fodrade aff Nills Jonson i Fillstad 2 dahl. s.m:t 
som restera på 1695 åhrs uthlagor, och at han icke war på aflöningzmötet den 4 [fol. 134r] 
september 1695? Resp. at han 4 dahl. s.m:t med sin swäntienare Oloff Johanson Swahn sändt, 
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och i quittensboken blef intet meera infördt än 2 dahl. s.m:t. Olof Swahn tilstår sigh 4 dahl. 
s.m:t hafwa emothtagit och dem till munsterskrifwaren lefwereradt, och eij kan läsa eller låtit 
läsa quittenzet: tenkiandes det wara rätt. Actor producerer capitenleut:ns Treffenbergz attesta-
tum, dhet alla quittentzier pläga på aflöningzmöten upläsas, men Swahn föregifwer det då 
intet skee, och påstår sigh hafwa lefwereradt 4 d:r s.m:t. Sochnskrifwaren Jonas Kuth berättar 
sig wähl see penningarne blifwa lefwererade, men intet huru många. Oluff Swahn beropar sig 
på dragon Lars Båij, som dhet sedt, men förrest till Ståckholm: heemskiutandes Hambræus 
honom eden, dhet han sade sig kunna tryggel. giöra, hwilket togz i betenkiande, och beslötz at 
saken måtte beroo till des swarandens wittne om lefwereringen nästskeende ting kan förhöras, 
då actor kan sina wittnen producera. 
 
29. Faste Tohlsons och hans hustrus Märit Olufsdåtters sak och försmädelige tahl om Gudz 
wälsignelse etz. kunde intet företagas, emedan som hustru Märit betyges wara siuk och säng-
fast. 
 
30. Påstmestaren Swän Danielson fodrade återstående 3 m:k tähn af smeden m:r Johan Pe-
dersons änkia, hustru Märit i Tanne, som mannen emothtagit? Resp. att så är, och hafwer lef-
wereradt till lensman Bark 3 m:k s.m:t därföre, hwarmed påstmestaren intet är nögder, uthan 
will in natura hafwa tänet, det hustru Märit låfwade effterkomma, hwarmed actor war tilfredz, 
men prætenderer stämningzpenningarne af henne, som succumberat, som hon intet kan sig 
undandraga. 
 
31. Påstmestaren Swän Danielson hafwer låtit citera Jon Erson i Rasten för det han ett åhr 
warit landbonde på påsthemmannet i Wästerhuus, och intet reparerat innehafde huus, som han 
låfwadt, och påstmestaren dee andra. [fol. 134v] Därtill medh bårttagit ett litet fönster som han i 
cammaren satt, och allenast första tingzdagen låtit sig see, och åthminstonne bordt stufwan 
bewara för dråpp och med bräder fodra öfre wäggen, så at den icke kunde fördärfwas, och är 
sedan af påstmestaren några gånger opgrafwit och igenfallit, som uthan kåstnadt intet kunnat 
skee, och swaranden nu wid slutet af tinget sig icke eller infunnit; altså öfwerlagdt till föllian-
de doom. 
 Såsom Jon Erson i Rasten hafwer ett åhr warit påstmestarens Swän Danielsons landbonde 
på påsthemmannet Wästerhuus till halfnan, och bordt sine innehafde huus gömma och hålla 
wid macht, det han pröfwes intet hafwa giordt; altså fins skähligt det han bör innehafde wästre 
stuguwägg emoth backen med goda och starka brädher wähl och tätt fodra, och mullan föruth 
ifrån wäggen kasta, och bräderne wähl sammanfoga och fästa, som bör skee till Michaelis 
nästkommande, och därtill medh till taakdråppen gifwa 4 pund näfwer, och dijth skaffa dä-
dantagne lilla fönster, fast än han det dijthsatt hafwer, emedhan som deth icke tillåteligit är. 
 
32. Regementzqwarteermestaren Carl Gustaf Hammarskiöld hafwer låtit citera Oluff Olufson 
i Miälle och Carll Olufson ib:m för det deras boskap utbetat hans boställetz afradzland i My 
1695, och äre så förlijkte at dee till ersättiande skadha skola till nästkommande Michaelis be-
tahla 6 dahl. s.m:t, efftersom dee ringa höbohl hafwa, och emot dheras willia skall skedt wara, 
deth Olufs hustru Kerstin Olufsdåtter tilstod och låfwade fullgiöra, hwarmed dhet förblifwer, 
lijkmätigt 9 cap. Byggningab. L.L. 
 
33. Jon Olufson ifrå Norderöön upbiuder förste gången Nills Kiehlsons hemman i Bällsta och 
Frössö sochn à 3 tunl. skatte, som han såldt för 45 dahl. s.m:t, af huilken summa Nills Kiehl-
sons styffbarn medelst sin odalsrätt effter Nills Kiehlsons hustru bekomma 11 d:r 8 öre s.m:t 
och där hoos honom åhrligen i förrådh gifwa skall 8:de hwar skyhl [fol. 135v] af åkersäden och 
een koföda, och till dödedagen sytha och skiöta, och på hemmansköpet lefwereradt 2 d:r s.m:t 
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och midfasto 1697 den öfrige summan betala, som köpeskrifften den 1 feb. 1696 utwijser. 
Och efftersom hemmannet uthom börden såldt är, förbehålles Kongl. Maij:tt och cronan lösn, 
där icke någon af bördemännen innom lagsens determinerade tijd dhet klandrar och inbördar. 
 
34. \d. 9/ Dato företogs håldne husesyn den 26 maj sidstleden på feldtwäbels bostelle uti 
Swedie i Sunne sochn af 2 tunlandh crone, som Oluff Anderson emothtagit på friheet 1681, 
1682 och 1683. Cautionisterne äre Oluff Olufson i Swedie och Båhl Pederson ib:m, och af-
dömdes som föllier, nembl. 
 Hwardagzstufwan nårr på gården af Oluff Anderson aff nyo upsatt, 9 ahl. lång 10 ahl. 
bredh, med twå wäggfaste bänkar, een kärillhilla med 3 rum, bordh 3 ⅔ ahl. långt 1 ¼ aln 
bredt, långsäte 3 ⅔ ahl. långt, en wäggfast säng felar, som kan köpas för  – : 16: – 
 Spiselln med bakungnen är ny med twenne murstängher och iernstålpe sampt twenne 
jernspield färdige. Twenne fönster söder på långwäggen i een tafla à 1/2 aln bredt och 2/3 aln 
högdt. 8 stycken spruckna rutor och illa hängia tilsammans, förty blyet felar, och måste dy af 
nyo opblyas och med glas förbettras för och medh  – : 18: – 
 Uth wid kärillhillan ett dito nytt 2 ½ quart. högdt 1/2 aln bredt, färdigt. Nårr på wäggen 
dito twenne i een tafla à 2 ½ quarteer högt 1/2 aln bredt, twenne spruckne ruthor och blyet är 
alt förloradt, så at hela fönstret måste upblyas för  – : 12: – 
 Alla fönstren äre med och i karmar infälte. 
 På taket felar tree tällningar och 27 skarfbräder, så och täckning kringom skårssteen, som 
in alles göres färdigt medh    – : 24: – 
 Dören af den gambla stufwan med långa gångiern och jerngräpor in- och uthantill färdig, 
dören där iempte till cammaren med långa gångiern och een trägräpa och kasthake och een 
sink. 
 Giäststufwan mitt emoth östanföre är till wäggiar och taak förruttnadt, så at een ny måste 
upbyggias i stället, [fol. 135v] och såsom deth kan något finnas i den gambla, som ähr gångiern, 
murstänger och windspield. En ny opsatt med spisell och barktaak, som belägges med såg-
bräder och 6 à 8 gålfftillior, som kan kåsta 6 dahl., och ett fönster för 1 d:r, föruthan twenne 
uti een tafla af den förra. Fönsterkarmar kringom twå paar för 16 öre. Bord, bänkar och säng 
finnes, facit     7: 16: – 
 Men framcammaren i samma knythning, som feltwäbelen låtit giöra, kan intet tagas nu i 
consideration, efftersom hemmannet består allenast aff 1/3 mantahl, och twenne stufwor 
dessutan äre. 
 Wisterhuus öster i gården 7 ½ aln långt 6 ⅔ ahl. bredt, medh utskått intill sädes- och 
miöhlbodan, wäggiarne äro starka. På östre sijdan är nytt taak, men felar skarfbräder 16 st:n, 
och på wästre sijdan är taket aldeles odugeligit. Item undangräfwes jorden ifrå södra knuthen, 
och een ståck näst syllan förwaras med ett bräde för röta, som kan göras medh och för 
      2:  – : – 
 Innanrede är een låhr och iäll öfwer, dören är medh gångiern och skrålåås. 
 Emellan bäggie bodarne är ett litet huus af uthskåttet, med dör före, som kan brukas till 
redskaps- och bohagzsaker. 
 Sädes- och miöhlbodar nordan wisterhuset, hwardera särskilt afbalkadt, med båtn öfwer 
dem bäggie och fult innanrede, dörar med gångiern. På södre boddören ett skrålåås, och på 
miöhlbodan ett ståcklås. Södre långwäggen måste och förwaras med ett bräde för taakdråppet 
skull, som studzsar där opå. Taket är fördärfwat och måste göras nytt, så och wäggband-
ståcken wid södra knuthen flathtällias och afhuggas ythan, som skadd är, som in alles kan 
botas       4:  – : – 
 Redkapshuset finnes intet, utan pröfwes kunna göras af nyo medh   3:  – : – 
 Portlijder finnes, men porten repareras och twenne stålpar tillsättias, som kan göras med 
och för    – : 21: 16 
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 Hemblighuus blifwer å förra stället, och enär gamble stallen nedertagas, kan den längre 
utdragas och huset göras större, som förferdigas med  – : 20: – 
 Badstufwan nårr om gården 5 ¼ aln lång 6 ½ aln bred, ny, och af Oluff Anderson opsatt 
med twenne små lafwar [fol. 136r] och een liten ugn, dör med gångiern, felar näfwer och tak-
wedh, som kan göras färdigt medh    1: 21:  8 
 Stallen är aldeles odugeligh, och een ny opsättes med god skulla till foder   8:  – : – 
 Fähuset 10 ½ aln långt 10 ahl. bredt, med 9 båsrum, fåhr- och kalfkiettar och gethstijga, 
är och med duglige wäggiar och taak, felar på båsarne och fodring wid dyngstahn, som kan 
lagas och botas för    – : 22: – 
 Foderbodans (öfwer hwalfde källaren) nårra och östra syllor af jord förruttnadt, som 
pröfwes kunna opwägas och nya syllor underläggias, och taket är 1/4 dugel. och det öfrige 
odugel., som in alles kan botas medh     1: 10: 16 
 Swijnhuset finnes intet, som af nyo göres medh   1:  – : – 
 Kornladan söder i gården 10 ahl. långh 9 ⅔ ahl. bred, medh dugelig loga och ett gålff. 
Södra långwäggsyllan litet skadd, sampt nårra dito wid dören, som kan förkommas med 1/2 
tålfft bräder. Taket är mäst odugeligit, som in alles botas medh och för   5:  – : – 
 Dören är med twenne små gångiern färdig. 
 Där iempte ett halmskiuhl inknytt wid ladan färdigt, men dören felar, som giöres medh 
     – :   8: – 
 En hwalfd källare med dör och små gångiern och skrålås färdigt. 
 Wedlijder finnes färdigt. 
 Åkeren är i fult bruk, föruthan 1 ½ mäling, som kan opbrukas med och för  – : 24: – 
 Humblegården finnes till 55 stöör, men illa häfdat, och bör repareras och utwidgas till 
200 stöör, och in alles kan kåsta     1: 10: 16 
 Ängiarne: 
 Molägdan, tilhopa med grannarne och kyrkioherden sampt förrijdaren på Norderöhn, 
ligger under fäfoth, emedan ingen af dem där omkring stängier, medelst dess odugeligheet, 
och at ängiet det icke skall meritera. 
 Wäster i Swedan halff skoghgått, dåch odugeligit landh ibland, skogen kan afrödias medh 
      – : 21:  8 
 Steensängie står i pant under Räxsiön, är dömdt till bostället. 
 Räxsiölägden hafwer ingen lada och är långt effter [fol. 136v] skogh, och pröfwes den kun-
na göras medh     1:  – : – 
 Rullokängie med 3 lador, och på den ena felar taket, som giöres färdigt. Och efftersom 
förfallne haga är intet oppmätt, måtte därmed beroo, och det öfrige utföres   – : 21:  8 
 Elliest är deth wähl afrödiat. 
 Timbermyran är mycket skogwuxen, som kan afrödias med 3 dahl. Fehlachtigheet på 
ladutaket bothas med 6 öre, facit     3:   6: – 
 Bäckladumyrans lada är färdig föruthan takskijdhan på taket, som bothas medh 
      1:  – : – 
 Röflan af een gamall ladu, dåch färdig, men ängiet något skogwuxit, som kan afrödias 
medh    – : 24: – 
 Lundmyran af een gammal lada, och taket repareras medh   – : 12: – 
 Tunmyran med een lada, fehlar på taketz förfärdigandhe 3 öre, och afrödies skogen med 
2 dagars arbete eller     – : 21:  8 
 Gärdzlegårdar färdig och laghgill 220 famnar. 
 Dito halfgodh 190 fambnar à 1/2 öre    2: 31: – 
 Dito 40 aldeles odugeligh à 1 öre    1:   8: – 
 Dito rijshaga som hwart åhr lagas 130 fambnar och intet annat af ålder warit. 
 Uti sågqwarnen hörer till gården 1/5 part. 
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 Ett halfft qwarnställe uti Slandromsåen hörer till hemmannet, huilket är med huus och 
dam förfallit. 
 Timberskog finnes, men näfwerskog intet. 
 Fiskewatn och diurfång fins inthet. 
 Till 1 ½ mähling i trädesgiärdet wid och kringom åkerreenarne är opråtadt af swijnen, 
hwarmed Oluff Anderson inthet kan graveras, emedan som swijn nödwändigt här i landet 
måtte wara i trädet, och rooth och ogräs förtära, och åkeren hålla reen. ________ 
    51: 18:  8 
 
 Närskrefne summa af 51: 18: 8 p:g:r s.m:t åligger löfftesmännerne fordersamt ersättia och 
därtill först anwända Oluff Andersons inventerade ägendom, och sedhan af egna medell full-
göra deth öfrige nästkommande åhr. 
 
 
 
 
Ting 12 – 14 oktober 1696 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 649v – 677v, RA. 
 Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: dombok saknas. 
 
Anno 1696 d. 12, 13 och 14 october hölltz laga ting med allmogen af Sunne tingelag uthi 
Frössöö sochnestufwa, närwarande chronones befallningzman wälbetrodde Lorentz Bachman 
och wahnlig häradznämbdh. 
 Per Biörsson i Hara  Nills Jonsson i Målstad 
 Jöran Månson i Måhläng  Oluff Reggortzon i Långåker  
 Gunnar Månson i Knytta  Lars Ollsson i Waflie 
 Oloff Ollsson i Orrwijken   Nills Jöransson i Fanbyn 
 Per Ersson i Dägernäs   Per Ersson i Wafle 
 Jon Taggesson i Månsåsen  Nills Person i Mällbyn 
 
1. Aflystes ting och tingzfrijd, och dhereffter uplästes först höglåfl. Kongl. håfrättens breef 
af d. 11 april nästl. för häradzhöfdingen Sparrman, det han skall förträda de härader här i 
Jempteland som häradzhöfdingen Plantin härtills förwaltat. 
 
[2.] Uplästes Kongl. Maij:tz placat om barnemord, och sedan om oliudh [fol. 650r] och slagz-
måhl i kyrkiorne. 
 
3. Samma dag föredrog regementzqwarteermästaren wälb. h:r Carl Gustaf Hammarsciöldh 
hurusom till att betaga dhen åwärkan som esom oftast skiedde på Myy afradzlandet, hwaruti 
wälborne öfwersten h:r Carl Hårdh med h:r regementzqwartermästaren interessera, dee blifwit 
förorsakade att upsättia en giärdzlegård emellan sig och näst angräntzande grannar Wagle och 
Mickelsgårdzman, eftersom dee sig dertill eij wille godwilligt beqwämma, men alldenstund 
besagde giärdzlegård skilljer samptel. deras ängesmark, och är således bönderne icke mindre 
än h:r öfwersten och regementzqwartermästaren till gagn, så påstod h:r regementzqwarteer-
mästaren, det måtte bönderne pålagdt blifwa proportionaliter offtabem:te giärdzslegård betah-
la och frambgeent wijd macht hålla. Och emedan detta [fol. 650v] h:r regementzqwarteer-
mästarens ansökiande sig grundade på Sweriges lag och det 26 cap. § 6 Byggningab. L.L., 
altså och efter giord remonstration begåfwo sig Jon Ollson, Carl Ollson och Pär Ersson i 
Wagle med föraren Johan Rijsing, såwähl som Per Simsson för Mickelsgården proportiona-
liter emoot h:r öfwersten och h:r regementzqwartermästaren, hwar efter öre och ortug sampt 
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ägo sino samma giärdzlegård hålla, och nu betahla hwad efter goda mäns mätning p[å] hwar 
och en kan sig belöpa, afdragandes hwad som reedan derpå kan wara giort eller kåstat. 
 Till dhenne jembkning förordnas ländzman med 2:ne tollfmän, hwilka med samma 
tillfälle deela och skifta giärdzlegården emellan h:r öfwersten och h:r regementzqwarteer-
mästaren. 
 
3.[!] Det tilltahlade regementzqwarteermästaren wälb. h:r Carl Gustaf Hammarsciöld Nills 
Halfwarsson och Per Mårtenson i Stakritz för det de emoot h:r häradzhöfdingens Plantins 
giorde förbud hafwa [fol. 651r] sig fördristat äfwen nu i sommar att slåå en äng, på chronones 
allmänning Gilleråsen belägen, och dhen tract som Hans Kongl. Maij:t hade h:r regementz-
qwartermästaren boställe anslagit, Torssmyran om 7 à 8 lass, påståendes att Nills Halfwars-
son, som detta mäst angår, måtte först plichta för förbudzbruttet och härefter påläggias att till 
bostället lembna denne slott. Hwar emot Nills Halfwarsson exciperade, att besagde slått skall 
af ålder hördt honom till och liggia på bysens mark, hwar emoot h:r regementzqwarteer-
mästaren påstod att contrarium skall wijsas om det blifwer syn. Nills förmeente att då skulle 
det snarare finnas att den omtwistade slåtten hörde Swediemannen till, hwars rätt intet bör gå 
bordt. H:r regementzqwarteermästaren begiärte att Nills wederbörl. må ansees för det han 
tager sig Swediemans tahlan ann, påminnandes ytterligare [fol. 651v] om förbudzbruttet, då 
Nills på wijdare giort förehållande äntel. måste wederkiännas att häradzhöfdingen Plantin 
hade förbudit honom att häfda slotten till dess laga uthslag blefwo, men efter saken drogz 
något uth och slotten förledit åhr stod oslagen, så bärgade han dhen i åhr. Och resolverades att 
till detta måhls desto bättre uplyssning å chronohemmanetz eller boställetz sijda pröfwar hä-
radzrätten skiähligt att sielfwa twistoplatsen bör i ögnesicht tagas och skärskådas hwem be-
sagde myra tillhörer, doch så att h:r regementzqwarteermästaren till underdånigst föllje af 
Kongl. Maij:tz resolution d. 30 juni 1688 detta högwälborne h:r generalmajorn och landzhöf-
dingen notificerar. Med förbudzbruttet blifwer upskutit till hufwudsaken blifwer afsluten och 
afdömbd, och så frampt Nills eij förmenar ställa borgen för det å Torssmyran slagne höet, må 
h:r regementzqwartermästaren det emot caution till sig taga. [fol. 652r]  
 
4. För den skada som Målstadmans creatur hade giordt regementzskrifwaren wälb:de Nills 
Molin på des eng i Gilleråsen saakfältes dee efter det 9 cap. Byggningab. L.L. att bööta 3 m:k 
och skadan åter med 2:ne skrindor höö; och dher hoos warnade med widare åwärkan inne-
hålla, wijd laga straff tillgiörandes. 
 
5. Till föllje af häradzrättens resolution d. 7 julij sidstl. hade kyrkioherden ehrewyrdige h:r 
Erich Staaf låtit instämma Hemming Ollsson i Wessbyn för någon rest af dess gamla kyrkio-
rächningar, särdeles om interesset och hwad mehra som blifwit upskutit; men emädan sielfwa 
kyrkiorächningarne för dee åhren af ehrewyrdige h:r probsten, h:r Mårten Lundell, icke än 
blifwit ingifne, hwarefter interesset kommer att räknas; altså skiötz saaken äfwen upp dhenne 
gången, begiärandes h:r kyrkioherden att till hans exculpation detta till protocollet föras 
måtte. 
 
6. Förordnades nämbdemännen Oloff [fol. 652v] Olofsson i Orwijken och Jon Taggesson i 
Månsåsen att besichtiga dhen skada och åwärkan som Jöran Månsson i Måhläng skall giort på 
h:r öfwerstens slott under Wällwijken, i det han skall slagit öfwer märket. 
 
7. Resolverades att såsom det qwarnställe som Nills Jönsson i Fillstad en tijdh hade till sin 
gård brukat, af ålder har leegadt till chronohemmanet Mickelsgården, för hwilket ländzman 
med cautionisterne nu talade, fördenskull skulle det nu genstan läggas till Mickelsgården igen, 
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och blifwa Mickelsgårdz åboerne tillsagde att dee wåhr och höst, när qwarnen som mäst 
brukas, de eij förtrampa Nills Jonssons eng. 
 
8.  Det påstod fuller i förstone Mårten Jonson i Bäldstad det måtte Nills Kiällson ib:m stå 
och förblifwa wid det contract han d. 5 maij 1695 med honom ingått, att Nills Kiällsson under 
wissa conditioner har uppdragit Mårten Jonson [fol. 653r] dess fasta och lösören, hwar emoot 
Mårten skulle honom och hans hustru i dödedagar föda; men alldenstund Nills Kiällsson 
besagde contract aldeles wille återkalla och desse parter emellan en stoor omissämia war up-
wuxen, så att dee intet wijdare stodo till föreenas, dy begiärte Mårten Jonson allenast att niuta 
besichtning för det han i desse 3 åhren har Nills Kiällson och dess hustru påkostadt, hwilket 
Nills efter dhen af Mårten Jonsson författade specification, alt wederkiändes, men förmente 
att Mårten det icke kunde rächna, aldenstund han der emoot har brukat hans jord och 
hemman. 
 Häradzrätten öfwerlade detta, finnandes skiähligt att såsom Nills Kiällsson uti desse 3 
åhren pröfwes hafwa hafft en altför stoor andeel ifrån hemmanet, utan någon afgift, så bör han 
och så derföre, som för det Mårten Jönsson kostat på sin flyttning, uti ett för alt till honom 
ärläggia 2 d:r söllf.m:t, [fol. 653v] hwarmed de sedan aldeles skohla wara åthskilde, husesyn 
undantagen. 
 
9. Det hade sahl. Per Persons arfwingar i Turingen och Medellpad till innewarande ting låtit 
citera munsterskrifwaren wäl:t Anders Hambræus angående 70 d:r k.m:t med dess uplupne 
interesse, så och expenser, som s. Hambræus efter dess klara obligation d. 14 julij a:o 1690 till 
bem:te sterbhuus skylldig. På sterbhuusetz wägnar infant sig sonen, munsterskrifwaren s. 
Petter Helleberg, påståendes domb i saaken, men Hambræus lät genom ett breef till rätten af 
Sundzwaldh d. 4 hujus giöra sin eenskyllan att han dhenne gången woro hindrad med några 
uthlagors upbärande för en deel af h:r officerarne, som honom skohla det samma committerat, 
hwartill terminerne och blifwit uthsatte, förmälandes dher hoos att oppå desse 70 d:r han 
reedan skall till sahl. Per Persson, som han med sin kla[dd] [fol. 654r] will bewijsa, hafwa 
betalt 45 d:r k.m:t, och resten således wara allenast 25 d:r, hwartill dess tilldeelningzhemmans 
ränta, 27 d:r, för detta åhr skohla wara anslagne. Emoot förfallet exciperade Helebergh som 
aldeles ogiltig, hwilka uti lagen och Kongl. Maij:tz process ingen grund hafwa. Sedan hwad 
angår de betalte påsterne, så woro dee aldrig lefwererade, hwartill eij heller nu något det 
ringaste skiähl å wederpartens sijda frambtees. Anhöllt derföre uppå en så klar obligation att 
få execution, så till capital som intiresse och expenser efter specification till 22 d:r 16 öre 
s.m:t. 
 Resolutio. 
 Häradzrätten har detta ährendet i noga öfwerwägande tagit och för skiähligt pröfwat att 
såsom det af Hambræus förebracht förfallet icke är af dhen beskaffenheet att i förmågo af 
Kongl. Maij:tz process 2 § det för lagligit kan skattas, dy har och häradzrätten i anledning af 
högstbe:te punct saaken företagit, och såsom här [fol. 654v] uptees Hambræus klara och tillståd-
de obligation, hwilken han, som lagen i det 33 cap. Konungab. L.L. och d. 5 § i 1669 åhrs 
executionsstadga icke har nu med giltige skiähl wijsat wara gulden, fördenskull dömes han till 
hufwudsaaken och efter dess obligation desse 70 d:r kopp.m:t betahla med des uplupne 
interesse à 5 pro cento, så och i expenser 4 d:r söllf.m:t, hwilket alt Per Perssons sterbhuus 
emoot borgen må lyffta, doch så att sterbhuuset straxt låter Hambræus om dhenne domen 
ansäija, på det att om han än torde hafwa några bättre bewijs, han till nästa ting, så om 
förfallen som hufwudsaaken, må sterbhuuset kunna citera. 
 
10. Såsom förleden sommar en pijga ifrån Medellpad, som berättas hafwa warit utskickat 
ifrån sahl. häradzhöfdingen Tetens enkiefru, bem:d Margreta Enocksdotter, har hoos Swän 
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Persson i Härke hafft en tijd sitt tillhåldh, och under besagd tijdh hållit ett offenteligit krögerij 
med öhl och bränewijns sälljande, sampt andra cramwahrors föryttrande, dher utaf ett stort 
owäsende skall sig hafwa tilldragit, [fol. 655r] så att för den orsakens skulldh pastor i Sunne 
ehrewyrdige h:r Erich Staaf har öfwer sådant hoos h:r generalmajorn och landzhöfdingen 
klagat, hafwandes h:r generalmajorn i dess ordres till chronobefallningzman Bachman befalt 
att dherefter skulle wijd tinget alfwarl. ransakas och dömas, sampt bem:te pijga med sitt godz 
i medler tijd tagas i arrest och förwar. Hwilket och ländzman sade sig hafwa giort, men för 
pijgan hade munsterskrifwaren Hambræus caverat, som han och tillijka med henne woro nu i 
Medellpad, ehuruwähl at ländzman skall henne då straxt till tinget citerat och stämbdt; detta 
skiötz up till tingzslutet, då bem:te pijga dertill torde sig infinna, och i medler tijd examine-
rades åtskillige, så bönder som dragouner och ryttare, hwilka hoos dhenne pijga hade öhl 
kiöpt och något buller giort, för hwilket de af ländzman wähl:t Mickael Barck äro instämbde 
blifwit. 
 Såsom först angaf ländzman att corporalen under cavallerie manhafftig [fol. 655v] Jonas 
Brinck med ryttarne Per Jacobson och Jonas Woijtik, som skohla om natten emoot söndagen 
dominica 6 post Trinitatis der sammastädz drucket och heela natten öfwer speelat kort, som 
ländzman hördt refereras. 
 Corporalen beklagade huru oskylldigt han woro härwijd angifwen, för hwilket han hoos 
ländzman all laga satisfaction förbehölt sig, giörandes häröfwer fölljande berättelse, hurusom 
han med ofwansagde ryttare woro den dagen först till ländzmansgården att kiöpa maat, och 
som de ingen finge, foro dee till Swän i Härke, och sedan dee för penningar hade der ätit, 
kiöpte de och ett stoop öhl eller annat af en pijga som hoos munsterskrifwaren Hambræus 
hade tillhåldh. De hade och rökt en pijpa tobbak. Men emoot sohlgången om afftonen fohr 
corporalen sin wäg, men ryttarne hade leegat qwar, så att af dhem intet owäsende eller buller 
giordes. Samma relation giorde och ryttarne. 
 Att härutinnan komma till närmare upplyssning hördes Swän i Härke och dragounen 
Erich Telgman edligen, [fol. 656r] refererandes Swän att om aftonen när han kom heem från 
ängen, då hade corporalen och ryttarne hafft ett stoop öhl för sig och tobbak, dherunder de 
och speelt kort några speel, men intet buller eller owäsende giordt. Emoot sohlgången reste 
corporalen till färjan, men ryttarne hade öfwer natten leegat qwar. Tog afträde. 
 Dragounen Telgman hade intet annat att berätta än det ryttaren Per Jacobson för honom 
hade sagdt att han med corporalen hade speelt om en lija, och wijdare intet. 
 Swäns hustru i Härke wittnade jempnwähl att de settat i tystheet och drucket lihtet, men 
intet buller giort. Corporalen påstod derföre att för detta ohemuhla angifwande niuta 
reconvention hoos ländzman. Ländzman sade sig hafwa giort effter ordres och till föllie af sin 
embetes skuld och plicht. 
 Resolutio. 
 Ehuruwähl att corporalen Jonas Brinck med ryttarne Per Jacobsson och Jonas Woijtik 
hoos krögerskan i Härke allenast i [fol. 656v] stillheet druckit några stoop öhl wid det de der 
fått maat, men intet buller giort, för hwilken orsak dee förmeena sig eij heller kunna i någon 
måtto tilltalas; dock emädan dee något seent in på aftonen, som war emoot en söndag, intill 
sohl-gången settat i lag tillhoopa, speelt kort och kiöpt öhl, hwilket aldeles sträfwer emoot 
Kongl. Maij:tz nådigste stadga om sabbatzbrutt och dess 5 §, dy anstår icke häradzrätten att 
frija dhem, nembl:n corporalen Brink, ryttarne Jonas Woijtik och Per Jacobson, ifrån de i 
högstbem:te punct utsatte 5 d:r s.m:t hwardera. Den som eij orkar botum, sitte 2 dagar wid 
watten och bröd, efter den 4 § i högstb. placat om eder och sabbatzbrott. 
 Än wijdare hade dagen efter om söndagen straxt på sluten gudztiänst, ett stort partie sig 
hoos oftabem:te krögerska instält, kiöpt öhl, bränwijn och tobbak, hwarpå åthskilligt 
owäsende fölgdt, hwilka alla ländzman hade citerat, nembl:n först föraren Johan Rijsing, 
hwilken härtill aldeles nekade, hållandes han [fol. 657r] ländzman för ingen ährlig karl till dess 
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han honom detsamma bewijsar, för hwilken otijdigheet för rätta han efter d. 22 § i processen 
saakfältes till sina 10 d:r s.m:t, ländzman dess reconvention öfwer sielfwa injurierne dessutan 
öppen lembnad. 
 Sielfwa saaken beträffande, beroopade sig Rijsing till wittne Swän i Härke, som på aflagd 
edh intygade att Rising först emoot klockan 5 à 6 hade kommit tijt, hwarpå han i detta måhl 
ifrån ländzmans åtahl frijades. 
 Med ryttaren Jonas Woijtick wittnade såwähl Swän i Härke som Joh. Rising att han warit 
den dagen siuk, och i anseende dertill hade han eij heller kunnat något owäsende föröfwa, 
utan frijkiendes. 
 Men ryttaren Per Jacobson måtte tillståå, som och Risingen berättade, att han för än 
Rising ankom warit på krogen, och således för klockan 4; dherföre skall han efter Kongl. 
Maij:tz förordning bööta 5 d:r s.m:t eller sitta 2 söndagar wijd watten och bröd. 
 Dragounen Jacob Glombock påstod sig först kl. 6 kommit till krogen, hwilket [fol. 657v] 
med honom dragounen Jerpe wittnade, och altså dömbdes han frij. 
 Och aldenstund dragoun Johan Paulin bekiände att straxt han kom utur kyrkian, han hade 
gådt till krogen och köpt tobbak, jempnwähl och sedan samma dag warit dher och natten 
öfwer till måndagen, som Swän i Härke wittnade, fast han ibland skall warit heem, förden-
skull kan han i föllje af Kongl. Maij:tz stadga eij frijas från sine 5 d:r s.m:t. 
 Och ehuruwähl dragounen Erich Brask wille föregifwa orsaken hwarföre han straxt efter 
gudztiänstens sluut hade gådt till Härke, hafwa warit det han hade något att tahla med 
munsterskrifwaren Hambræus, men emädan han det intet bewijsar, utan fast mera har han 
måst tillstå dhet han samma gång kiöpt öhl, dy lärer och det hafwa warit hans förnämbste 
ährende, hwarföre skall och han böta 5 d:r s.m:t. 
 Samma uhrsächt brukade och Hans Skiänck, hwilken för lagl. eij kunde ansees, och dy 
plichtade han lijka med dhen [fol. 658r] förra 5 d:r söllf.m:t. 
 Men dragounerne Olof Jerpe, Christian Demant, Jöns Lillia, Per Samuellson och 
färjemannen Anders Larson kiändes frij, efter det bewist är att dee först om afftonen klockan 
6, 7 à 8 kommit tijt och intet owäsende giort. 
 Bonden Olof Jönson i Walla tillstod sig wähl straxt efter gudztiänsten gådt till Härke, 
men intet hafft penningar att kiöpa öhl före, som Swän i Härke wittnade, och derföre 
absolverades han, såwähl som Hemming i Wässbyn och Per Jonsson i Rijse. 
 Anbelangande pijgan Margreta Enoksdotter, som hållit dhenne otijdige och olofl. öhlsäll-
ning och krögerij, så fans wähl af befallningzmans ordres till ländzman d. 4 sept. 1696 att han 
eij allenast skulle antechna, utan arrestera hwad som hoos henne af drycker och annat till salu 
torde finnas, utan och att han om hennes person skulle sig försäkra, i fall hon till tinget eij 
kunde ställa borgen; hwarföre frågades ländzman hwad han härtill hade giort, då han sig för-
klarade att straxt desse ordres ankommo, lät han genom nämbdemännen [fol. 658v] Oloff 
Rechartzon i Långåker och Oloff Ollsson i Walla tillsäija bem:te pijga arresten, hwilket dee 
och berättade sig hafwa giort uti Hambræi stufwa, och henne der jempte till tinget citerat, då 
Hambræus skall swarat det ländzman intet hade att bryy sig dherom, han swarade wähl 
dherföre, men ingen skrifftel. citation hade ländzmannen på henne uthwärkadt. Öfwer dee för 
arresterade pertzeler ingaf ländzman een specification, nembl:n 10 st. förgyllte ringar, 23 st. 
skiorteknappar, cristallglaas uthi[?], 2 st. små speglar, 2 st. rullar ostämplad tobbak, hwilket 
alt ländzman än hade i förwar. 
 På tillfrågan hade ländzman ingen skrifftel. caution af Hambræus wijdare än han till 
tollfmännen sagdt att han swarade för henne, hwilket honom förehölltz wara illa giort, att 
efter ordres han om hennes persson eij skohlat sig bättre försäkra. Sedan hwad citationen an-
går, hade han sig och försedt, efter dherwid lagl. eij blifwit procederat, alldenstund på den 
händellsen då ländzman war actor, han hade bort ålijta och påminna häradzhöfdingen om 
stämbning, [fol. 659r] i anseende till hwilka omständigheeter häradzrätten föranlåtes, hwad 
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dhenne pijga angår, att för dhenne gången upskiuta till dess hon lagl. kan blifwa inciteradt, 
och emädan här åthskillige brutt concurrera, lärer rätten anlijta h:r generalmajorns och landz-
höfdingens assistence, att bem:te pijga såwähl som Hambræus ofehlbart och till nästa ting 
måtte [sig] infinna, då öfwer Swän i Härke och skall dömbdt blifwa. 
 
11. Det sabbatzbrutt som några ryttare hade begådt dominica 16 post Trinitatis uppskiötz och 
remitterades till krigzrätten, efter under marchen från möötet woro tijmadt, hwarest reedan 
med undersökningen deröfwer af corporalen Wulf berättades en begynnelsse wara giord. 
 
12. Opgafz dhen twist som instämbd blifwit emellan drag. Hans Skiänck och Johan Rising, 
efter dhen pröfwades af intet wärde wara. 
 
[13.] Föredrog capitenlieutnanten wälb. [fol. 659v] h:r And. Treffenberg hurusom till det 
honom anordnade bostället Miälle 2 st. engiar lyda, nembl:n Torfinnon och Skarpestad, 
hwarutaf Walla byemän en stoor deel innehafwa, hwilken deel med dhen öfrige skall 
tillförene lydt till Miälle, som utaf Kong Erichs breef daterat Haf:en a:o domini  1423, så och 
lagmans i Jempte-land attest a:o 1432, bägge gamla och på pergament skrifne, h:r 
capiteinlieutnanten wille bewijsa. 
 Hwar emoot Olof Ollson i Walla med dess grannar påstodo at ofwanrörde engiar till en 
deel hörde under dhem, hwaröfwer dhe åthskillige gamble breef producerade, särdeles af d. 4 
sept. 1460, af åhr 1600 med mehra, willjandes så uthtyda dee af capiteinlieutnanten upwijste 
breef såsom dee der eij skohla angå heela Torfinnen och Skarpesta, utan böra förstås dheras 
andeelar förbehåldne. Men capiteinlieutnanten förmeente att breefwen klarligen docera att de 
under Miälle lyda heel och håldne, hwilket och sielfwa deras situation medgifwer. 
 Detta blef af rätten nogare öfwerlagdt, men kunde för [fol. 660r] denne gången icke defini-
tive afdömas, eftersom Miälle är chrono och i Walla jempnwähl 2:ne chronohemman finnas, 
och wederbörande åboer icke ännu hafwa, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz resolution 
d. 30 juni 1686, detta högwälborne h:r generalmajorn och landzhöfdingen först notificerat, att 
h:r generalmajorn någon kunnat förordna som chronohemmanes rätt behörigen invigilerar. 
 
14. Samma dag beswärade sig Hemming Ollsson i Wässbyn öfwer dragounen Jacob Glom-
bock, hurusom han för en tijd sedan hade till honom såldt 1/2 pund hampa, försäkrandes 
honom att dhensamma woro richtigt fången, men lijtet dherefter hade föraren Joh. Rising 
kommit och sagdt att samma hampa woro stuhlen, hwarföre han henne tagit igen, hoos ländz-
man att insättia. Öfwer detta hördes såwähl Glombock som Rising hwar för sig, men de 
nekade enständigt till detta. På tillfrågan hade icke heller Hemming Ollsson några wittnen, 
[fol. 660v] som härwijd tillstädes warit, utan skola dee, som han föregaf, så passat tijden att dhe 
å båda sijdor warit allena. Fördhenskull och häradzrätten, i mangel af fulla bewijs, eij kunde 
swaranderne på kiärandens blotta uthsaga fälla, så frampt han bättre skiähl icke förmår 
upwijsa. 
 
15. Siuhl Ollsson i Mälbyn angaf för rätten det föraren Johan Rising skall för en tijd sedan 
skrämt honom, Siuhl, till Rising att gifwa en fierdedeels tunna korn, elliest hade Rihsing 
honom undsagdt det skulle han bringa Siuhl uthi olycka, för att han orätt hade sin tijonde 
angifwit, och ehuruwähl alt hade sin richtigheet, så wille han doch heller i fruchtan af process 
låta honom få det begiärte kornet. Rising tillstod att han utaf Siuhl Ollsson hade bekommit 1/4 
tunna korn på credit för 11 m:k k.m:t, hwilket han och tillförene hade för capiteinlieutnanten 
bekiändt, men aldrig på det sättet som Siuhl nu har angifwit. På effterfrågan hade Siuhl eij 
heller [fol. 661r] några wittnen härtill, och fördhenskull kunde icke häradzrätten något till saken 
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giöra för än fulle bewijs anskaffas, doch skall Rising dhenne fierdedeels tunna korn med 1 d:r 
16 öre s.m:t betahla, efter dhen markegången då gängsse war, när han kornet undfick. 
 Wijdare berättade Siuhl Ollson hurusom han förledit åhr handlade af Glombock några st. 
lijar, hwilka föraren Rising sammaledes af honom hade igentagit, och föregifwit att dee woro 
stuhlne, willjandes han dem sine ägare tillställa, och i ländzmansgården insättia, begiärade 
fördenskull anten att fåå lijarne eller sine penningar igen. Glombock tillstod hafwa såldt några 
lijar till Siuhl, men dem hade han ährligen fått, kunnandes honom ingen annat tilläggia. Men 
Rising wille ingalunda wederkiännas att han på sådant sätt som förmält är hade lijarne af 
Siuhl practicerat, eller någon sådan handell med honom hafft, och emädan Siuhl inga wittnen 
hade, så nödgades rätten för dhenne gången [fol. 661v] att låta härmed beroo. 
 
16. Såsom häradzrätten hade wid sidsta ting upskutit med afdömandet öfwer dee 8 dal:r s.m:t 
och 1/4 tunna korn som Nills Ollson i Rasten beskyllte dragounen Jacob Glombock hafwa af 
honom tagit i mutor, dher emoot att hoos sig innehålla och eij uppenbara det olofligt tobbak 
som Nills Ollson handlade med, eftersom Glombock kornet tillstod, men till penningarne 
nekade, hwarföre honom dertill att öfwertyga, upnämbde Nills Olofson sine wittnen, nembl:n 
förijdaren Anders Larsson och hustru Brijta i sochnestufwan med pijgan Giertrudh Erssdotter, 
hwilka efter aflagd ed hwar för sig examinerades. Anders Larsson hade intet annat att säija än 
hwad dee 8 d:r s.m:t angår kunde bonden intet fåå dem på honom, och elliest stodo hoos ho-
nom att hielpa och stielpa Risingen. Tog afträde. Hustru Margreta berättade att han hade frå-
gadt Glombock om penningarne, då han swarat att dee intet kunna få dem på [fol. 662r] honom, 
giöra dee det, så skier honom orätt. Men pijgan Gertrud hade intet annat att säija än det hon 
hördt efter Nills Ollson refereras, att han gifwit Glombock 8 d:r s.m:t och 1/4 tunna korn. 
 Och emädan Glombock, så wid förra tinget som nu, insisterade att han tagit kornet af 
bonden till wedermäles ifall han skulle willia neka till tobbaket, så frågades honom om han då 
straxt dherpå hade detta uppenbarat ländzman, hwilket han wähl påstod sig hafwa giort i Stoc-
ke, när han med ländzman drack upp dee penningar som han för kornet fick, då han och gifwit 
ländzman ett stycke af tobbaket. Men ländzman nekade dertill att Glombåck hade honom det-
ta uppenbarat, hwarken då dee woro i Ståcke eller elliest, påståendes att det hade warit Glom-
bockz fulla alfwar för de undfångne mutorne skull, att needtysta saaken, så att Kongl. 
[fol. 662v] Maij:tt eij fått sin rätt, och hade han eij fått häraf wetta för än det blef rychtbart 
hurusom Glombock hade narrat dhenne bonden, hwaröfwer när han bonden tillsporde, be-
kände han straxt sanningen. Glombock förehöltz än wijdare att wijsa med skiähl det han hade 
angifwit dhenne olofl. handell, elliest lär han blifwa ansedd som dhen hwilken swijkeligen 
weelat förtijga och under sig draga Kongl. Maij:tz in giäld. Men det kunde han intet wijdare 
giöra än förmält är, eftersom hwad hans påberopade wittnen, hustru Märit i Stocke och hustru 
Barbro ibid. angår, dee ingen uplyssning härom gifwa kunde, wijdare än att ländzman warit 
med Glombock i Stocke och druckit, men af tobbakzhandelen war intet att påminna. 
 Resolutio. 
 Ehuruwähl att Nills Ollson i Rasten påstår det förutan den fierdedeels tunna [fol. 663r] 
korn som Jacob Glombock wederkiändes, han och så skall undfått 8 d:r s.m:t i mutor derföre 
att förtijga och nedtysta dhen olofl. tobbakzhandell som Nills Ollsson hade begådt, så har han 
dock icke gittat honom Glombock till penningarne öfwertyga, men dhen fierdedeels tunna 
korn har han sielf tillstådt, och fast än Glombock föregifwer att dhen icke woro tagen i mutor 
och att för dhen, han skulle fördöllia tobbaket och Kongl. Maij:tz derwid verserande[?] höga 
rätt, utan till ett tekn och widermähle ifall bonden skulle willja neka till giärningen. Dock 
emädan Glombock, sedan han kornet och tobbaket hade bekommit, han icke gitter wijsa det 
han denne olofl. tobbakzhandelen hoos någon har uppenbarat, utan har han altsammans hoos 
sig behållit och fört[är]dt, dermedelst hans intention nogsampt wijses huru han weelat ofwan-
sagde olofl. handell nedtysta, så frampt ländzmannen på annat sätt och genom bondens egen 
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bekiännelsse, dhermed eij kommit [fol. 663v] under wädret, och bonden derföre till rätta dragit, 
som protocollet wijsar. Och för den orsaken skuld kan häradzrätten honom Jacob Glombock 
eij annars ansee än dhen som swijklige weelat draga under sig Konungens ingiäld, för hwilket 
han i anledning af det 30 cap. Konungb. L.L. skall bööta sina 40 m:k:r s.m:t, Konungens 
ensaak, och betala Nills Ollsson för kornspan 1 d:r 16 öre s.m:t. 
 
17. Såsom Erich Persson i Geenwall icke med fullom skiählom kunde öfwertygas till dhen 
stölldh han af ländzman beskylltes före hafwa föröfwa weelat under gudztiänsten i Nills Jon-
sons qwar[teer] i Fillstad, altså befrijades han, men för det han gudztiänsten försummat, och, 
som han föregifwer, gådt till skougz att sökia sina hästar, skall han efter d. 3 och 4[?] § i 
Kongl. Maij:tz stadga om sabbatzbrutt böta 40 m:k s.m:t, orkar han eij botum, sitte wid watn 
och brööd. 
 Äfwen skall och Nills Jonsons dräng Elias Swänson bööta 40 m:k s.m:t för det han under 
gudztiänsten blifwit [fol. 664r] hemma och på qwarnen malit, orkar han eij botum, sitte wid 
watn och bröd. 
 
18. Det påstod fuller dragounen Per Nillsson i Wagle att för den tridie part honom på dess 
hustrus wägnar tillkom i Bällstad hemmanet à 3 tunnel. fåå besagde hemman tillträda, allden-
stund hans swägerska, hustru Anna, som på sin sahl. mans wägnar dher uthi äger 1/2 part eller 
1 ½ tunl., skall både sin, såwähl som hans och swägerskan Brijtas andeelar illa handtera, 
bortsättiandes slotten och annat mehra. Doch emädan hustru Anna dher emoot wille för sine 
barn deras halfdeel i hemmanet behålla, och sin mans syster effter handen uthlöösa, det och 
intygades att hon med hemmanetz bruuk all möijelig flijt giorde och ett hennes barn nu 
wackert tillwäxte, dy resolverades att hon wid hemmanet förblifwer, doch blef för Per 
Nillsson och swägerskan Brijta deras andeelar dem till sääkerheet nu förste gången upbudne, 
och enkian tillsagd hemmanet [fol. 664v] förswarligen, wid hårdt straff tillgiörandes, handtera. 
 
19. Förlijktes inför sittiande rätt dragounen Erich Möller och Måns Ollson med Jon Ersson i 
Rasten, att för dee 7 ½ d:r s.m:t som dee för deras fasters, hustru Anna Månsdotters innestå-
ende jordepenningar i Rasten hade att fodra, Jon Ersson skulle dem gifwa 3 ½ d:r s.m:t, 
hälfften nu och hälften åth åhret, och de dermed aldeles skilde, och emädan skatträttigheeten i 
detta hemmanet, 3 tunl., förutan 3 tunl:d chrono, woro efter laga sluten handell med dee andra 
arfwingarne 3 gånger lagligen upbuden, och d. 5 hujus lagstånden, dy blef Jon Ersson skiöt-
ning och fasta på dee 3 tunl:d skatte bewilljat. 
 
20. Opskiötz det insprååk som dragounen Olof Swaan och Johan Johansson giorde på dheras 
sahl. faders hemman i Geenwall, hwilket Jon Ollsson altsedan 1680 har innehafft, och då 
effter befallningzman Flodins tillåtellsse tillträdt, af öde uptagit, och 167[8] och 1679 åhrs 
uthlagor derföre betalt; [fol. 665r] alldenstund dee till dhenne saken hörande documenter ännu 
woro hoos h:r häradzhöfdingen Plantin, och i medler tijd förblifwer Jon Ollsson uthi posses-
sion deraf. 
 
21. Såsom under den strijdige quæstion som upkommen war emellan ländzmannen wählför-
ståndig Michael Barck och collega widh scholan här på Frössöön wällärde Jonas Norell, 
öfwer någon skoug sampt bark, som ländzman skall tagit, om det woro skiedt på dhen till 
skohlan anslagne hemmanetz Backe, eller ländzmans hemmanetz skoug, kommandes således 
desse parter om äganderättigheeten till skougen och dess rätta skillnad sins emellan att twista; 
altså och emädan dee bägge äre chrono, dherwijd och prästebordet kommer att interessera, dy 
kunde icke tingzrätten öfwer åwärkan yttra sine tanckar för än först om rätta ägoskillnaden 
blifwer afgiordt, hwilket som en saak chronohemmanen emellan, till högwälb:ne h:r gen.ma-



 203  

 

jorn och landzhöfdingen hörer, till föllie af Kongl. [fol. 665v] Maij:tz nådigste resolution a:o 
1693, och dy blifwer det och i ödmiukheet tijthän remitterat. 
 
22. Emellan Swän Persson i Härke, på sine och sine medarfwingars wägnar, kiärande, och 
Måns Jönsson i Giärde, swarande, angående Swän Perssons påstående, att Måns Jonsson 
måtte wijsa huru han är kommen som odall att besittia och innehafwa Giärde hemmanet, 
hwartill kiäranderne skohle rätta arfwingar wara, är detta häradzrättens uthslag, gifwit på 
Sunne ting i Frössöö sochnstufwa d. 12, 13 och 14 octob. a:o 1696. 
 Det berättar Måns Jönsson hurusom för en lång tijd sedan detta hemman skall af dess 
rätta odalsman Per Jonson uti wanbruk och till ödesmåhl wara bracht, så att det några åhr 
leegat öde, och såsom ingen utaf slächten då wille sig derom wårda, har ryttaren Essbiörn 
Börgesson, efter då warande landzhöfdingens, generalens högwälborne h:r Carl Sparres till-
stånd a:o 1667 d. 6 feb., sig det antagit, uthlagorne betallt och [fol. 666r] hemmanet excolerat, 
men efter 9 åhrs förlopp det emoot 19 r.d:r föryttrat till Måns Jönssons fader, Jöns Gunnarson, 
som ländzmans Hans Jonson Swanbergz och nämbdens dheröfwer gifne attest intygar, der å 
Jöns Gunnarson 3 laga upbud erhållit, nembl:n d. 11 apr. 1673, 16 novemb. 1674 och 5 feb. 
1675, hwarefter det altsedan oklandrat har ståndit, så att ingen för än nu der å klandrat. Och 
alldenstund kiäranderne äro alla ålderstegne och till sine åhr kombne, och icke, som lag säger 
i det 18 cap. Jord.b. L.L., härpå talat, utan har Måns Jönsson icke allenast 3 upbud, utan 21 års 
oklandrat häfd, fördenskull, i förmågo af bemelte capitell, såwähl som Kongl. Maij:tz 
nådigste resolution för adel.[?] af åhr 1680 § 51 förklaras kiärandernes tahlan för defect[?], så 
att Måns Jonsson wid Gierde hemmanet och hans arfwingar efter honom måge förblifwa, och 
sonen till större säkerheet fasta dher å bewilljas. 
 
23. Alldenstund dhen tunna miöhl som Erich Ersson i Östberg och Oluf Ollson i [fol. 666v] 
Miälle hafwa utaf a:o 1688 magazins spannmåhlen uthtagit att mahla, och sedermehra under 
sitt nampn och bomärke inlefwererat, befans efter noga ompröfwande af nämbden att der uthi 
woro något kalck eller bleka inblandat; altså saakfälltes dee i anledning af det 3 cap. Kiöp.b. 
L.L. för sådan begången flärd och falss att bööta tillhoopa 12 m:k s.m:t, och taga flärd åter 
och betahla miöltunnan med 11 d:r kopp.m:t. 
 
24. Såsom det befanns att dee 2:ne r:d:r som Jon Ersson i Rasten hade undfådt af Hemming i 
Wässbyn, han hade lånat åth sin då warande huusbonde Per Carlsson, hwarföre och Hemming 
af Per Carlssons sterbhuus en gång har fått sin betahlning, men låtit sig af mågen Erich Möller 
öfwertahlas den at återgifwa, fördenskull kan Hemming med så mycket mindre skiähl nu-
mehra hafwa sin regress till Jon Ersson. 
 
25. Alldenstund wid sidsta ordinarie ting d. 21 martij föraren Johan Rising på sitt [fol. 667r] 
boställes wägnar i Wagle hade ärhållit häradzrättens domb att återbekomma sin andeel uti 
Fillstad ålegderne, östan och wästan Qwarnbäcken, och det till föllje af 1677 års Kongl. 
placat, emädan besagde legder a:o 1648 el:r  1649 blifwit af Wagleboerne för 52 r.d:r till Fill-
sta abalienerade, så hade och dee andra skattebönderne i Wagle, Jon Ollsson, Lars Ollson och 
Per Carlson, till innewarande ting citerat Nills Jonsson i Fillstad, willjandes emoot honom 
niuta samma rätt som Rising på chronohemmanetz wägnar ärhållit, hälst emädan dheras hem-
man skatten för samma äng drager, och eij kunna sig beståå om dee ägorne icke få igen. Nills 
i Fillstad kunde eij heller påstå att skatten för bem:te ålegder hade fölgdt med, så att han dher-
före skattade, föregaf doch att om legderne tagas ifrån hans hemman, kan det icke blifwa be-
ståendes. 
 Och resolverades att emädan det af Nills Jonsson i Fillstad frambtedde kiöpebrefwet 
klarligen förmäler hurusom ålegderne östan och wästan Qwarnbäcken äre a:o 1648 eller 1649 
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sålde till Fillstad ifrån [fol. 667v] Wagle emoot 54 r.d:r, derest skatten ännu är; alltså och till 
underdånigst föllje af Kongl. Maij:tz placat af åhr 1677 pröfwar rätten skiähligt att oftabem:te 
ålegder böra till sine rätta bohlstäder återläggias i proportion af hwars och ens hafwande rätt i 
byen, och det emoot lössen, efter Kongl. Maij:tz nådigste resolution d. 10 martij 1685. 
 
26. Förlijktes Måns Jonsson i Wålbacken och dragounen Anders Ollsson i Bärge, att Anders 
skulle gifwa Måns 6 d:r s.m:t för det han för sin deel interesserade uti slagzmåhlet som i 
Kyrkiobyn tijmade. 
 
27. Efter föregången laga stämbning kärade Michell Ersson i Nampn till sin swåger Swän 
Ersson ib:m om dess hustrus arf, såwähl i det fasta som det löösa, efter swärmodren, hwilken 
för 3 åhr genom döden är afgången, och Swän Ersson altsedan settat uti egendomen, och emä-
dan Mickell tillförene hade ett tunnel. i hemmanet, så påstod han af de öfrige 4 tunl. sin an-
deel att niuta. 
 Swän [fol. 668r] Ersson exciperade häremoot att för än arfskifftet måste giäld betalas, och 
han först bekomma sin för 4 åhr innestående dragounelöön, som lööper för 3 åhr 20 d:r om 
åhret, och för ett åhr 8 d:r s.m:t, förutan städzlen 3 d:r 24 öre s.m:t, efter capiteinlieutn. wälb. 
And. Treffenbergz attest d. 3 hujus. Till hwilka påster kiäranden eij neeka kunde, men för-
meente at när all egendomen efter modren, så i boskap som spannmåhl, blifwer upfördt, skall 
Swän Ersson fådt sitt nöije. Swän begiärade att eftersom Mickell Ersson allenast har 1 tunl. i 
hemmanet som han bruukar, det måtte han fåå det inlöösa till dee andra, hwartill Mickell ne-
kade. 
 Resolutio. 
 Alldenstund efter desse parters moder och swärmoder ingen laga deelning ännu skiedd är, 
altså pålägges Swän Ersson, som i boet settat, med det första uti ländzmans och 2:ne nämbde-
mäns närwaro öfwer all modrens så löösa som fasta egendomb ett så richtigt inventarium 
giöra som han edeligen kan beswäria, hwilken [fol. 668v] egendom lagligen wärderas, och när 
all bewijslig giäld är afdragen skiftas det andra arfwingarne emellan, bröder 2 deelar och 
syster triding. Öfwer det ena tunnelandet kan rätten icke döma, efter dhen quæstion icke lagl. 
är instämbd. 
 
28. Oppå sahl. regementzskrifwarens Sidenij enkas, Anna Olofzdotters, supplique om arrest 
på Jöns Hemmingsons i Slandrom sons, Jon Jönssons mödernes arff, hwilken Jon Jönsson nu 
har i Norrie sitt tillhåld, för 2 st. hästar och en bössa, som han i sidsta fäijdetijden hade för 
henne förlorat; resolverades och tillsades Jöns Hemmingson att intet af sin son Jon Jönssons 
arf uthsläppa innan han med dhenne enkia har klart giort. 
 
29. Wid det att Nills Kiälsson i Bällstad lät 2 gången upbiuda dess hemman Jon Ollson till-
handa, inkom dragoun Per Nillsson, willjandes som bördeman närmare wara dertill, ärbiudan-
des sig jempnwähl att som en son syta och skiöta Nills Kiälsson, hwartill Nills [fol. 669r] eij 
wille sig beqwämma, och dy lembnades det dhem till nästa ting; i medler tijdh upbödz 
hemmanet 2 gången. 
 
30. Ämbnade häradzrätten at afgiöra några håldne huusesyner, såsom öfwer rusthållet Orwij-
ken och flere andra under cavalleriet, men som ingen wärdering öfwer feelachtigheeterne eller 
hwad som elliest blifwit reparerat skiedd war, altså skiötz det upp. 
 
31. Uppbödes fölljande hemman, dem Kongl. Maij:tt till boställen för officerarne hade kiöpt, 
nembl:n 
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 1. Skattehemmanet Wällwijken i Sunne s:n à 8 tunl., kiöpt af h:r Mårten Lundell till capi-
teins boställe, 2 gången. 
 2. Andersöö skattehemmanet af Daniel Grijp, Carl Grijp och Mårten Reitte à 7 ½ tunnel., 
såldt för 120 d:r s.m:t efter kiöpebrefwetz lydelsse d. 5 novemb. 1695, opbödz 1 gången. 
 3. Hemmanet Dahlen på Andersön à 5 tunnel., kiöpt af Hans Maij:t till regemetzskrif-
ware boställe, 2 gången. 
 4. Hemmanet Walla 3 tunl. till fändrike boställe, kiöpt a:o 1695 d. 4 octob. [fol. 669v] af 
Olof Ollson, 1 gången. 
 Wijd alla desse upbud war ingen som klandrade. 
 
31.[!] Uplästes och verificerades afradz- och ödesböletz räntorne i detta tingelaget. 
 2. Verificerades huusfolckz- och boskapzlängden. 
 3. Mantalslängden. 
 4. Förmedlade hemman, så gamla som nya, giord 1695. 
 5. Undersöchtes om ödeshemmanen, nembl. Hoff 4 ⅓ tunel., Erichzgård 5 tunl. i Frössöö 
s:n och betygades at de än lågo öde och obruukade, så att deraf ingen ränta afgingo. 
 6. Betygades att i detta tingelaget inga giärningzmän woro. Wijd hwilket tillfälle, till öd-
miukt hörsamste föllje af h:r generalmajorns och landzhöfdingens högwälborne h:r Carl Gus-
taff Frölichz till befallningzman wälb:ne Lorentz Bachman undersöchtes om dragoun Lars 
Tiäder, hwilken tillförene warit antagen för sochnesmed [i] Brundflod tingelag, men booendes 
här i Sunne s:n, huru han kommit från Brundflod, hwarpå capiteinlieutn. Treffenberg berätta-
de det han [fol. 670r] för dhen orsaken slapp ifrån regementet, efter han wille taga hemmans 
bruuk ann, men emädan det eij skiedde, utan han gaf sig till sochnesmed, derföre lät h:r 
öfwersten honom taga under regementet igen, så att han nu är wärkeligen dragoun, dherföre 
blef han tillsagdh att gifwa qastet [skrået] för sochnesmed från sig till befallningzman. 
 7. Uppå efterfrågan war ingen som emoot billig taxa wille taga an bränwijnsbrännerijet. 
 [8.] Påstbönder, giästgifware och ländzman tillstodo alla att för innewarande åhr dee 
niutit sina löner. 
 
32. Det hade påstmästaren wähl:t Swän Danielsson och regementzfältskiären m:r Johan 
Franck hwar annan till innewarande ting låtit citera angående åthskillig åwärkan, ohäng och 
injurier med mehra, hwaröfwer resolverades. 
 Först angående dhen strijdigheet som är emellan påstmästaren och regementzfältskären 
om humblegårdztompten, påstmästarebostället tillhörig, huru långt [fol. 670v] in emoot fält-
skiärens gård den sig sträckia skall, så emädan det angår 2:ne chronohemmans ägor och 
dheras skilldnad, hwarföre hörer det icke till häradzrätten, utan hafwa parterne till under-
dånigst föllje af Kongl. Maij:tz resolution af åhr 1693 derom h:r generalmajorn och landz-
höfdingen i ödmiukheet att anhålla. Men hwad owäsende derwijd å dhen ena eller andra 
sijdan skall wara förelupit, skattar rätten af intet wärde, eftersom inga wittnen äro, det eij 
heller till någon effect kommit är, och hött är med ingo bött [enbart hotelser leder inte till 
böter]. 
 För det andra så har h:r påstmästaren icke som lagen i det 9 cap. Byggningab. L.L. låtit 
mäta dhen skada som m:r Johans boskap skall på hans åker giort, när han låtit drifwa dem 
gienom giärdet i beet till camperingzplatzen, och fördehnskull kan häradzrätten i mangell af 
skiähl och bewijs icke påläggia m:r Johan något skadestånd till påstmästaren gifwa. 
 3. Till att betaga att wijdare twist [fol. 671r] om betzmarken i engen, så och om den wäg 
som påstmästaren derigenom prætenderar för sin boskap till skougz, lembnas parterne effter 
lag och det 26 cap. Byggningab. L.L. § 6 att sig med giärdzlegårdar skillia, således att hwar 
och en stänger i proportion af dee ägor han uti byen hafwer. 
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 Hwar emoot å sin sijda regementzfältskiären fölljande beswär emoot postmästaren andra-
ger: 
 1o) Att hwarken natt eller dag han för påstmästarens boskap och deras öfwerlopp kan på 
sin gård frijd niuta, hwartill såsom påstmästaren föregifwer orsaken, det regementzfältskiären 
eij låter sin gård omstängia, derföre åligger regementzfältskiären efter det 9 cap. B.b. L.L. sin 
gård med behörig stängsell föresee, och skulle påstmästarens boskap sedan der igenom sig 
inbryta, står honom fritt i förmågo af det 10 cap. i samma balck att sättia boskapen inn, och 
låta skadan af goda män pröfwas. 
 2) Till dhen åwärkan som regementzfältskiären [fol. 671v] klagar, att påstmästarens boskap 
har giordt på hans eng, så och att hans folck brutit omkull hans giärdzlegårdh, neekar påst-
mästaren, och emädan å kärandens sijda inga skiähl dher emoot kunnat frambtees, ty kiändes 
påstmästaren i dy måhle frij. 
 3) Anbelangande det torff som påstmästaren skall skorit på regementzfältskiären ägor, 
inwijd hans knutar, men påstmästaren insisterar wara skiedt på dhen till hans boställe hörige 
mark; så blifwer dhenne § tillijka med den första § å h:r påstmästarens klagan till högwälb. h:r 
generalmajorn och landzhöfdingen i ödmiukheet remitteradt. 
 Sidst hwad dee injurier beträffar hwarmed regementzfältskiären skall såwäl påstmästaren 
som dess hustru öfwerfallit, så har uppå häradzrättens medlande påstmästaren, som en rätt-
sinnig christen och granne, deröfwer med regementzfältskiären förlijktz, hwaröfwer dee inför 
rätten hwar annan hafwa handen rächt, och till [fol. 672r] samma wänskapz desse bättre bibe-
hållande, blifwa 5 d:r s.m:tz wijte uthsatte för dhen som den andra i någon måtto oförrättar, 
hwarunder bägges deras hustrur, barn och tiänstefålck jempnwähl inbegrijpas. 
 
33. Till innewarande ting hade ryttmästaren wälb:ne Magnus Gabriel Willenssens låtit citera 
Måns Påhlsson i Slandrom för det han i novemb. månad 1694 har ifrån Slandromslandet in 
emoot Nampns byen osäker ijs upstakadt, så h:r ryttmästaren der kiört neder och sin tiänste-
häst förlorat, och lät fördenskull nu genom trompetaren Jonas Biörkbohm ingifwa en skrifft, 
hwaruti h:r ryttmästaren påstår att denne bonde af obetäncksamheet skall besagde ijs upstakat, 
och att bonden af argheet det giort der ijsen war swagast, h:r ryttmästaren der igenom olyckel. 
att giöra. Och effter Oloff Månsson i Nampn hade wijsat h:r ryttmästaren denne wägen och 
sagdt att ijsen woro der stark, [fol. 672v] så påstår ryttmästaren att han wederbörl. måtte ansees. 
Så och att Måns Påhlsson måtte honom hans tiänstehäst med 120 d:r s.m:t betahla, jempte 
förorsakade expenser, in alles med hästen till 140 d:r 10 öre s.m:t. 
 Här emoot betygade Måns Påhlsson att för än han ijsen upstakade, hade han honom noga 
pröfwat, men att han sedermehra af leenwäder och den swåra blästen blifwit förswagat, det 
woro icke hans förwållande. Biörkbom frågade hwij så Måns allena och ingen mehra stakade 
uth wägen? Res. att isen war der duchtig, och foro dee om söndagen åthskillige dher fram, 
som war samma dag när h:r ryttmästaren förolyckades. Biörkbom förmeente att med dem 
woro annat, de hade små hästar, men ryttmästaren sin stoora tiänstehäst, och om isen om 
lördagen när han uthstakades hade warit stadig, hade han omöijeligen innan söndagzafftonen 
kunnat så förswagas, utan hade Måns ijsen icke behörigen pröfwat, som han [fol. 673r] af 
profwet wille wijsa, hwaraf bonden Per Jönsson i Nampn ett förseglat proof frambgaf, in 
emoot 3 twärfinger tiockt. Men Måns hade dagen effter tagit annat märke till en twärhand 
tiockt, straxt inwijd hoolet eller waken, som med honom effter aflagd ed wittnade Per Jonsson 
i Rijse, Swän Ersson och Jon Eliæsson i Nampn att dagen effter kl. 12 dee fölgdt med Måns 
och en à 2 alnar från waken funnit isen af den tiockheet som profwet wijsade till en twärr-
hand, men Swän Ersson differerade dher uti att detta profwet woro tagit 5 à 6 fambnar från 
waaken. 
 Härwijdh kom h:r ryttmästaren sielf tillstädes. 
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 Oloff Månsson i Nampn beträffande, så insisterade bonden att han icke hade wijsat h:r 
ryttmästaren dhen wägen eller honom försäkrade att isen äntel. baar, utan swarat ryttaren Per 
Åsk att isen woro der upstakat och lärer bära. Å kärandens sijda påstodz att Per Åsk måtte 
edeligen höras, [fol. 673v] då han lär öfwertyga bonden att han hade försäkrat h:r ryttmästaren 
det isen war säker, hwilken edh häradzrätten eij kunde tillåta, alldenstund ryttaren och bonden 
uti detta blifwa som parter, hwars relation är rätt eller eij. Sedan är ryttaren Åsk ett ensampt 
wittne, som intet giör till saaken. Uthan ed refererade Åsken att när han frågade Oloff om 
wägen öfwer isen, hade han swarat att isen war säker att kiöra öfwer. I anledning dheraf h:r 
ryttmästaren sade att han kiörde tijt, elliest hade han wähl kunnat fahra landwägen. Profossen 
Jonas Nederberg blef och till wittne framkallad, men hade intet wijdare att berätta än att han 
war med, när h:r ryttmästaren tog profwet af isen. 
 Wijdare och på kiärandens sijda framkallades till wittne Per Jönsson i Slandrom, som 
aflade eden och wittnade att utaf leenwädret och blåsten hade isen warit brächt hijt och tijt, 
men ingen windwak, och när han om afftonen fick höra att det ropades på siön, och folck der 
farit [fol. 674r] illa, hade han med Per Simssons son i Bärge lupit neder och tagit hwar sin stång 
med sig, men när dee i wägen mötte h:r ryttmästaren kastade på hans befallning dee stängerne 
bordt, effter de kunde bruka fimmerstängren [stänger på släde], men när dee kommo tijt war 
intet att hielpa hästen med, och dy måste han å nyo löpa till landet ett godt stycke effter 
stänger, och när han då kom igen, war hästen stelen och död. H:r ryttmästaren förklarade 
detta, att en så stoor häst intet kunde med stänger hielpas, elliest när Per Jönsson kom, hade 
hästen warit mäst stehlen efter han då reedan länge leegat under isen. Och emädan h:r rytt-
mästaren påstod att hästen hade warit 120 d:r s.m:t wärd, derföre sådant att fulltyga beropade 
han sig på wittnen, nembl. corneten Hend. Eliæson och qwartermästaren Pihlfelt, hwilka efter 
aflagd edh bewittnade att hästen warit wärd 50 à 60 r.d:r, och det hade de weelat gifwa om 
dee nu fingo kiöpa en så god häst. Härpå [fol. 674v] slötz saaken för dhenne gången som fölljer. 
 \Sententia./ 
 Emellan ryttmästaren wälb. Magnus Gabriel Willenssens, så sielff som genom trompeta-
ren manhafftig Jonas Biörkbohm, kärande, och Måns Påhlsson i Slandrom, swarande, angåen-
de den refusion och ärsättning som h:r ryttmästaren af honom prætenderar för dhen häst som 
han d. 25 novemb. 1694 på isen nedanför Slandrom har nijdkiört och förlorat, eftersom Måns 
skall dertill wållande wara, förmedelst han en osäker is har upstakadt, jempte expenser och 
skadestånd, är detta häradzrättens interlocutorie domb, gifwen på Sunne ting uti Frössöö soch-
nestufwa d. 14 octob. 1696. 
 Alldenstund h:r ryttmästaren så skrifftel. som muntel. har påstådt det Måns Påhlson skall 
af obetäncksamheet och af argheet h:r ryttmästaren olyckel. att giöra, hafwa denne gången 
isen upstakadt, till hwilken beskyllning h:r ryttmästaren synes hafwa fog, emädan såsom 
denne bonde allenast för sitt land [fol. 675r] har isen upstakadt och ingen mehra, hwarken förr 
eller effter honom, och om isen, som bonden påstår, hade d. 24 om afftonen, då han upstaka-
des, warit duchtig, synes han icke i en sådan hast, och på ett dyng allenast, hafwa kunnat 
blifwit så bräckelig; fördenskull pröfwar rätten skiähligt det Måns Påhlson i förmågo af det 19 
cap. Ting.b. till nästa ordinarie eller extraordinarie ting, om något skulle blifwa, med sielf sins 
ede ährhåller, det han af wårdzlöösheet eller argheet någon att skada, icke har ofwanbem:te 
ijss upstakat, utan att han eij annat wettat eller förstådt än det isen warit duchtig, hwarpå 
häradzrätten will sedan sig definitive i saaken yttra, dertill dee af h:r ryttmästaren påstådde 
expenser blifwa upskutne. 
 
34. Till ödmiukhörsamste föllje af högwälb. h:r gen.majorns och landzhöfdingens h:r Carl 
Gustaff Frölichz remiss d. 13 feb. 1695 för bonden Oloff Stensson i Wästerhuus, lagl. att ran-
saka huruledes han woro kommen a:o 1682 att [fol. 675v] skrifwas för fördeelskarl, och dher-
före gifwa 6 d:r s.m:tz contribution, som sochneskrifwarens Kuutz quittence docerar, ehuru-
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wähl han samma åhr hade warit sahl. fältskiärens m:r Jochims landbo, som dess attest af d. 25 
julij 1690 uthwijsar, och 1688 påstmästarens Swän Danielssons landboo, effter attesten af 
samma dato; så blef nu häröfwer undersöcht, förklarandes sig chronobefallningzman Bach-
man att om detta han ingen kundskap hade, emädan han dhen tijden eij war här wijd befall-
ningen; fördhenskull förehölltz nämbden att häröfwer gifwa sin förklaring; då Per Biörson i 
Hara, med flere af de äldste, sig ärinrade at då undersökningen och skrifningen hölltz åhr 
1687 först på åhret, då war dhenne Oloff Steensson löös karl, och för dhen orsaken skull blef 
han upförd och antechnad, men emoot wåren och fardag, hade han emottagit m:r Jochims 
hemmans bruuk, och sedan han en gång war i längden införd, war swårt honom sedermehra 
uthsluta, [fol. 676r] hälst och längden straxt sändes här ifrån. Om Oloff Månsson åhret till-
förene 1686 hade hafft hemmans bruuk eller eij, kunde hwarken han wijsa eller någon med 
honom sådant bewittna. 
 
35. Effter h:r generalmajorns och landzhöfdingens befallning till chronobefallningzmannen 
undersöchtes uti nämbdens och allmogens närwaro om dee af Hans Kongl. Maij:t till boställe 
för millitie betiänte köpte boställen, nembl. Sunne i Wällwijken om 8 tunnel:d, Andersöö 2 
hemman, nembl. capiteins och Dalen, så och Walla Olof Ollsons à 3 tunl. woro rätta skatte-
hemman, eller och om dee bestodo af någon stubbrättigheet. Men nämbden med närwarande 
allmoge betygade alla enhälleligen att ingen woro som annars wiste eller hört berättas än det 
woro ofwannämbde hemman af gamble skatträttigheeter bestående, den arfwingarne man 
effter man hafwa besuttet under skattemanna rätt. [fol. 676v]  
 
36. Uthi dhen här instämbde saaken af regementzqwartermästaren wälb. h:r Carl Gustaf 
Hammarsiöldh emoot bönderne Nills Halfwarsson och Per Mårtenson i Stakritz angående en 
eng på allmenningen i Gilleråsen, som desse bönder hafwa sig tillwällat och h:r regementz-
qwartermästaren påstår höra under hans tillordnade boställe Åkereng, förlijktes Nills Half-
warsson, som tillstädes war, att han utan wijdare process afstodo samma eng till bostället, och 
regementzqwartermästaren behåller höet som i åhr slagit är. Och såsom Per Mårsson på den 
till honom afgångne stembningen eij compareradt, altså dömbdes och han effter d. 2 § i 
processen att afstå dhen andeel han i bem:te myra häfdat har, och honom öppet lembnad wijd 
nästa ting så öfwer förfallen som ängens vindicerande h:r regementzqwartermästaren och 
wederbörande som på chronohemmanetz rätt äga tahla, att låta citera om han förmeenar sig 
dertill fog hafwa, till [fol. 677r] hwilken ända h:r regementzqwartermästaren åligger nu genstan 
att låta honom dhenne domens innehåld ankundiga. 
 
37. Opwijste regementzskrifwaren wälb:de Nills Molin ett höglofl. Kongl. cammarcollegij 
breef af d. 17 julij 1696 till öfwersten wälborne h:r Carl Hård, hwaruti högbe:te collegium 
äskar at den caution som regementzskrifwaren har insinuerat måtte behörigen verificeras, och 
han anskaffa attest om cautionisternes hwilkor, upwijsandes regementzskrifwaren en copia af 
samma caution, daterat d. 8 junij sidstl:ne, hwilken öfwerstlieutnanten wälborne h:r Bengdt 
Ribbing och regementzqwartermästaren wälb:ne Carl Gustaff Hammarsiöldh underskrifwit, 
men originalet woro qwar i Kongl. cammarcollegio blifwit. Och emädan regementzqwarter-
mästaren här i Sunne tingelag war boendes, så intygades att han är af goda hwilkor och har 
wacker egendomb, jempnwähl och några godz söder uth, så att fördenskull desse löftesmän 
kunna skattas solvendo ifall [fol. 677v] hoos Kongl. Maij:t och chronan regementzskrifwaren 
Molin emoot förmodan för dee under händer hafwande medell skulle komma något att häffta. 
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Extraordinarie ting 14 – 15 december 1696 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 927v – 936r, RA. 
 Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: dombok saknas. 
 
Anno 1696 d. 14, 15 decemb. hölltz extraordinarie ting uti Sunne prästegård, närwarande 
chronones befallningzman wälbetrodde Lorens Backman och Brunflodz tingelagz nämbdh, 
nembl:n: 
 Olof Jonsson i Bleeka  Lars Persson i Wahlne 
 Per Persson i Ångstad  Olof Persson i Stoorgården 
 Olof Persson i Fugellstad  Erich Mårsson i Wijken 
 Lars Persson i Optandh  Jöns Jöranson i Haxäng 
 Nills Persson Böös i Onsahla Nills Nillsson i Ede 
 Erich Jonsson i Torfwalla  Oloff Ollsson i Giärde 
 
[1.] Till ödmiukhörsamste föllie af wälborne h:r generalmajorns och landzhöfdingens 
ankombne befallning af den 20 aug. 1695 och d. 25 nov. sidstl. att lagl. afdöma dee wijd 
Sunne prästegårdt, såwäl som wijd annexerne håldne huusesyner, är efter förplägadt commu-
nication med h:r generalmajorn och landzhöfdingen terminen [fol. 928r] dertill uthsatt idag, 
som är d. 14 decemb., hwarom såwähl probsten ehrewyrdige h:r Mårten Lundell med dess 
compastore, ehrewyrdige h:r Erich Staaf, som sochnemännen uti Sunne, Frössöön, Norderön, 
Marby och Hallen äre 14 dagar föruth blifne notificerade, och inställte sig nu från Sunne 
tingelag med ländzman Michel Barck, Jöran i Måhläng, Gunnar i Knytta, Olof Rechortzon i 
Långåker, Nills i Mählbyn, Lars Ollsson i Wagle, Oloff i Orrwijken, Jon Taggesson i 
Månsåsen, Nills i Fanbyn, Per Ersson i Degernääs, Måns Påhlsson i Slandrom, Måns Jonsson 
i Giärde, Mickell Jonsson i Tanne. 
 Af Hallens tingelag ländzman Christen Persson, Per Månsson i Högen, Halfwar Jonsson i 
Trappnäs, Lars Jonson i Mårsund, Per Mårsson i Goije, Erich Ollsson i Nääset, Lars Ollsson i 
Ollstad, Oloff Simonsson i Wästaneed, Olof Eliæson i Giärstad, Olof Ersson i Yterhallen, 
Olof Ersson i Marby, Olof Jonsson i Backen, Anders Ollsson i Höla, alla på sina och sine 
[fol. 928v] hemmawarande medbröders wägnar, som och stämbde blifwit, i soknestufwan, som 
ländzmannen och närwarande allmoge tillstodo. 
 Och aldenstund huusesynen, hwaröfwer nu dömes skulle, hållen d. 19 och 20 julij 1695, 
tager till fundamente den föreening som kyrkioherden och allmogens fullmächtige emellan är, 
wid visitationen af sahl. superintendenten Steukio, träffat om prästegårdsens byggnad d. 27 
julij 1648, altså blef och den in originali af compastorn h:r Erich Staaf upwijst, efter h:r 
probsten war opasslig, giörandes samma föreening, en deelning uti huusen, emellan kyrkio-
herden och församblingen, således att efter lag allmogen skulle hålla sine 7 huus, som der 
specificeras, och pastor sine 7 huus förutan öfwerbyggnaden, och alt uti 1695 åhrs syyn 
wijdare omröres, emädan sedan 1648 och till 1695 sades ingen huusesyn wara hållen, eij 
heller wid h:r probstens Lundells [fol. 929r] anträde, som skiedde åhr 1681, ehuruwähl att åhr 
1685 eller 1686 en syn blifwit förrättad, hwilken aldrig kommit till fullkombligit sluut. 
 Effter den anledning som huusesynen gaf wijd handen, toges först under händerne allmo-
gens huus n:o 1 och 2 herrehuus eller nattstufwor. 
 Byggningen öster på gården med 2:ne under- och 2:ne nattstufwor, kiök, cammare och 
kiällare, hörde efter 1648 åhrs föreening Sunne, Marby och Norderö man till, hwartill nu eij 
heller nekades. Utaf hållen syn befans att samma byggning som för 2:ne huus berächnades, 
wara öfwer 100 åhr gammal, och således icke allenast till syllar, utan och knutar rutten, 
jempnwähl och så uthfallen att ingen kan dher uti boendes blifwa, hwarföre anhöllt h:r pastore 
Erich Staaf att som det woro ett ogillt huus, det måtte allmogen påläggias ett jempngodt å nyo 
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att upsättia på norra sijdan wid porten, der nu krokstugubyggningen [fol. 929v] står, och han 
nyl. med sochnens tillhielp en ny hwalfd kiällare här låtit förfärdiga, aldenstund den platzen 
hwarest sochnens byggning nu står, är mycket obeqwäm, på hwilken händelsse h:r Erich wille 
låta allmogen bekomma alt det redskap och wärke som dugeligit fins uti krokzstufwubygg-
ningen, och han der emot behålla deras östra byggning, således att på hwars [och] ens huus 
skier en laga werdering, och skulle allmogens pröfwes mehra wara wärdt, will han betahla 
hwad öfwerskiuter. 
 Att efter den för detta giorde fördeelningen wille allmogen af ofwanbem:te sochnar sig 
icke undraga, å nyo upbyggia bem:te byggning, så frampt hon icke stodo att reparera, men 
anhöllo att få blifwa wid den platz hon ståendes är, emädan de elliest befruchtade att om de 
skulle sättia up en ny byggning [fol. 930r] på annat ställe, och framdeles någon twist skulle 
blifwa om östre byggningens reparation, skulle de och dertill för obligeras, eftersom i förra 
instrumenten hon dem woro påförd. Hwilket dem förehölltz ingalunda wara till 
befruchtandes, när en sådan förändring så offentel. skier och till protocolls förd blifwer. 
 Men sochnemännen begiärte ändå att blifwa wijd den förra platzen. Detta blef med 
nämbden nogare öfwerlagdt och resolverades att såsom denne byggning n:o 1 och 2 af så 
stora feelachtigheeter består att i förmågo af Kongl. huusesynsordningen 15 § häradzrätten 
den eij annars än som för olaga huus kan ansee, så skohla och dee sochnemän af Sunne, 
Norderön och Marby som der uti interessera, hwar uti dee och sig hafwa funnit, den ånyo 
upsättia, och det på norra sijdan om gården, der krokstufwubyggningen ståår, emädan den 
platzen både för den nyss uprättade hwalfde [fol. 930v] kiällaren, som och elliest är 
beqwämmäst, warandes det och allmogen lijka mycket och ingen större omkostnadt, om 
byggningen der upsättes, eller och om hon på sitt gamla rum skulle förblifwa, hwilket elliest 
när till ladorne är belägit, och således för elden farligare, och för det öfrige bifaller och rätten 
det byte som med sochnemännen h:r Erich Staaf har om desse gamble byggningar tillbudit, 
till hwilken ända alt hwad i dem dugeligit är, bör noga antächnas och wärderas, och allmogen 
sådant till lindring uti sitt huus uprättande niuta. Och på detta sättet blifwa sochnemännen för 
den östra byggningen och dess answaar nu och i framtijden aldeles befrijade och otilltallte. 
 Tredie huuset, bagarstufwan med nattstufwan norr på gården kiändes Hallens boerne 
wijdh. Detta huus begiärte h:r kyrkioherden sammaledes att Hallens sochnemän [fol. 931r] 
måtte å nyo upbyggia, efter det eij allenast woro gammalt, syllarne och några stockar dertill 
ruttne, utan och mycket illa bygdt, lågdt och kallt, eij heller nattstufwan efter föreeningen som 
sig bör, så att h:r kyrkioherden af den samma icke kunde sig betiäna. Allmogen af Hallen 
beklagade sin medellösheet, och hade dee för 60 och några åhr sedan till då warande pastor 
h:r Måns gifwit 100 r.d:r courant, hwar emoot han skulle huuset förfärdiga, men eij bättre 
uthrättat än som nu fins. Uppå tillfrågan kunde allmogen till dhenne sin uthsagu intet witne 
eller wijdare skiähl producera. Men omsijder, då h:r pastor bewiste detta allmogens huus 
stoora feelachtigheeter, och att han intet huus hade att logera uti, undföll allmogen intet att 
byggia hwad giörligit woro uti desse swåra tijder, och tillbödo dy att upbyggia en enkell 
byggning [fol. 931v] med kiök å nyo, hwarmed h:r pastorn wähl för sin deel wille låta sig 
benöija, men fördristade sig icke för answar hoos sine successorer att gåå ifrån den 1648 och 
altsedan skiedde föreeningen, remonstrerandes der hoos sochnemännen i gemeen att öfwer 
prästegårdzbyggnaden de intet skiähl hade att klaga, emädan som uti mannaminne och wähl 
någodt öfwer, dee intet huus å nyo upsatt, och med dee gamla huusens reparation woro det 
och mycket sparsampt tillgångit. 
 Häradzrätten öfwerlade detta och pröfwade skiähligt att såsom denne stufwubyggning 
war mycket feelachtig och dessutan icke så fullkombl. som 1648 åhrs transaction innehåller, 
så att h:r pastorn der uti icke kan logera, det böre fördenskull Hallens sochnemän detta dheras 
huus efter offtabem:te transaction å nyo upbygia, då dertill kan anwändas hwad som af 
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[fol. 932r] gambla byggningen nyttias kan, hwar medelst omkostnaden blifwer så mycket 
mindre. 
 4) Halfparten lofftsbyggningen öfwer porten och norr ändan bestående af 2 öfwer- och 2 
underbodar med porten, blef och i anledning af den skiedde husesynen ogilladt, så att allmo-
gen ett nytt huus bör förfärdiga, hwarmed dhem upskof blef lembnadt att efter handen byggia. 
 Med det 5 huuset som Hallens allmoge jempnwähl wederkiändes, som war stallen, gaf h:r 
pastor dem dilation till dess att dee 2:ne förre och nödigare huusen blifwa färdige, allenast dee 
hålla samma stall i medler tijdh wijdh macht, det och rätten biföll. 
 6) Frössöö sochnemän kiändes wid kornladan, men intet halmlijdret, efter det uti föree-
ningen icke finnes, uthfästandes nästskiende wår den ena knuten uphöija och taaket förbättra, 
hwilket dem wid laga bötter blef tillsagdt. [fol. 932v]  
 7) Äfwen uthlofwade Frössöö män instundande wår att reparera fäähuuset, hwilket på 
dheras andeel upfördt war, så och omläggia syllan och hwad mehra kan brista, det samma 
tillsades dhem wid laga plicht om det efftersättes. 
 Sedan nu öfwer allmogens siu huus war således undersöcht och afslutit, ämbnade rätten 
under händerne taga angående uti föreeningen uthsatte pastoris 7 laga huus med öfwerbygg-
ningen, hwarwijd h:r pastor påminte att öfwer dem woro nu ingen quæstion, emädan han dem 
hwarken begiärer eller behöfwer, när sochnemännen efter lag och Kongl. huusesynsordn. hål-
la dee huus giltige och wid macht som dee plichtige äro och af ålder sampt deras föreening 
warit hafwa, på hwilken händelsse det onödigt synes flere huus att hafwa, men dee huus der 
ibland som nödige äro, har han såwähl som hans [fol. 933r] antecessor h:r probsten deels å nyo 
bygdt, deels och hållit wijd macht, såsom det ena fäähuuset, ena ladan, torke- och badstufwan, 
sädesladorne, sängestufwan med andra små tarfwehuus. För dee andra specificerade och för-
längst förfallne huusen förmeente han sig wara frij, men skulle han derföre blifwa graverat, 
förbehöllt h:r pastor sig sin regress hoos h:r probsten h:r Mårten Lundell. 
 Denne h:r pastorns exception fant häradzrätten grundad uti Kongl. Maij:tz huusesyns-
ordn. § 32, hwarefter det och altijd här i landet är blifwit practiceradt, och fördenskull kunde 
rätten sig härmed för denne gången intet befatta, utan sådant högre handens decision under-
ställer. 
 Åkeren fans i sitt fulla bruuk, så och alla giärdzlegårdarne duchtige och swarsgoda, allen-
ast fans skiähligdt att såsom giärdzlegårdarne omkring lilla Långsweedengen så och Skarpläg-
den, [fol. 933v] Moo benämnd, woro öde lagde, så skulle dee med första omstängias och engiar-
ne till slott under prästebordet brukas, som dertill fast ringa är. 
 Så skall och skougen uti Långsweedengen afrödias och dee små feelachtigheeterne på 
hööladorne nästkommande åhr botas och bättras. 
 Hwad byggnaden wijd annexerne Frössöö, Norderöö, Marby och Hallens kyrkiobord 
anbelangar, hwaröfwer ländzmannen och tolfmännen i tingelaget synt hafwa, så refererade h:r 
pastorn Staaf att allmogen der sammastädz inga huus hade, utan woro en wiss föreening 
emellan h:r pastorn och hans landboer öfwer samma kyrkiobordz bebygiande, för hwilken h:r 
pastor sade sig answara. och såwida detta war en saak emellan h:r pastore och dess landboer, 
hwaröfwer ordin. tolfmännen i tingelaget hafwa lagdt handen och det synadt, så syntes det och 
icke höra till extraordin[arie] tingzrätten, utan på ordin. ting [fol. 934r] af ordin. nämbden 
kunna och böra uptagas och afhielpas. 
 Slutel. påminte extraordinarie nämden om sitt underhåld, hwarom lofwades att breef 
skulle till h:r gen.majorn och landzhöfdingen afgåå hwem kostnaden skulle betahla. 
 
2. Såsom h:r generalmajorn och landzhöfdingen wälborne h:r Carl Gustaf Frölich har uppå 
den protest som kyrkioherden ehrewyrdige h:r Carl Alstadius har på dess systers dotters, sahl. 
m:r Jochim Kröger[s] enkias, hustru Brijta Wulfs, wägnar, wijdh håldne huusesyn d. 13 aug. 
nästl. på bostället Wästerhuus giordt hafwer, emoot den syn som d. 9 augusti 1693 deröfwer 
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är förrättadt angående berächnandet af åhrl. byggnaden för stufwan, cammaren och nattstuf-
wan, som m:r Jochim har upsatt d. 30 octob. sidstl., resolveradt att det skulle förblifwa wijd 
1693 åhrs syn, eftersom bem:te byggning warit så lijten att hon eij mehra [fol. 934v] kunnat 
berächnas än som emoot en fullkombl. stufwa af längd och bredd efter Kongl. husesyns-
ordningen, altså företogz med Sunne ordin. nämbd afslutandet af den sidst håldne synen d. 13 
augustij innewarande åhr, hwarwijd h:r kyrkioherden förmeente att sahl. m:r Jochim hade för 
sin tijdh fullgiordt sin skylldigheet, hälst wijd hans anträde huusen warit störste deelen för-
fallne, som af 1687 åhrs synedomb han wille införa. Men der emooth beklagade m:r Johan 
Franck, hwilken åhr 1695 trädt i tiänsten, huusens stora feelachtigheeter, så att ingen stufwa 
är hwarest han wähl behållen kan logera, förutan att stufworne alt för när ståå in emoot 
backen, hwarest all oreenligheeten flyter nederåth på wäggen och den bortröter, så att han 
dem ingalunda förmår att conservera, begiärandes dy, att efter [fol. 935r] bagarstufwan skall å 
nyo uprättas, honom måtte tillåtas den med dhen andra stufwan flyttia neder till landzwägen, 
eller och om det wägras will han för alt answar af dess huus wara frij, och för sig upsättia en 
annan byggning. 
 Yttermehra ingaf h:r pastor en förtechning af enkian på att hennes mans reparation och 
byggnad, hwilka merendeels wijd 1693 åhrs domb äre observerade, undantagandes 
kiällareboden, kiällaren der under, så och under stufwan och någon giärdzlegårdh. M:r Johan 
prætenderade der emoot skadestånd för 2 mählingar eng, som enkians swijn hafwa rootat, 
hwar igenom han stoor skada till höö hade tagit. Dee af syningzmännerne antechnade feel-
achtigheeter blefwo nu för parterne upläste och wärderades till 82 d:r 17 öre söllferm:t, 
hwaröfwer för mäster Joachims enkia [fol. 935v] fölljande liquidation blef affattadh. 
 
    s.m:t    s.m:t 
Effter 1693 åhrs syn[e]  Afföres för kiällaren 
dom häfftar han för 47:  8 under stufwan   8: – 
1693, 1694 och 1695 åhrs  För kiällareboden   8: – 
byggnad à 8 d:r s.m:t 24: – Swijnhuuset   2: – 
   Reparation wid ladan   1:   5 ⅔ 
   Stallet   1: – 
   Bordsfötterne i sätesstufwan 
   färdige  – : 16 
   434 fambnar giärdzlegård à 1 öre 
   fambnen, hwaraf, när 90 fambnar 
   för åhrl. byggnaden afföres, blif:r 
   i behåldh 344 famb. à 1 öre 10: 24 
   Saldo som enkian skall betahla 
  ______ till m:r Johan Frank 39: 26: [16] 
  71:  8  71:   8:  – 
 
 2. Anbelangande den skada som enkans swijn hafwa giordt med engens rotande, så bör 
det mätas när gräset kommer till sin bästa wäxt, hwad höö en lijka platz der inwijd kan af sig 
kasta, derefter sedan dem emellan skall lagdt blifwa. 
 
Hwad brist som förblifwer emellan 82 d:r 17 s.m:tz feelachtigheeter och [fol. 936r] nu af enkian 
m:r Johan Frank tilldömbde saldo à 39 d:r 26: 16 s.m:t det kommer på hans åhrl. bygg-nad att 
berächnas, så frampt han elliest icke kan bekomma några byggningzpenningar. 
 
3. Efftersom wijdh detta tillfället nämbden och allmogen af 3:ne tingelagen till Stoorsiöön 
gräntzande woro tillstädz, altså blefwo dee samptel. så och hwar och en i synnerheet på det 
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alfwarligaste förmante och tillsagde att uthstaka sina wägar, och wid laga plicht om det 
blifwer försummat och någon dheröfwer klagar. 
 
 
 
 
Extraordinarie ting 3 februari 1697 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3184, fol. 1118v – 1125r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: dombok saknas. 
 
Anno 1697 d. 3 februarij hölltz extraordinarie ting på Frössöö ländzmansgård, närwarande i 
häradzfougdens ställe häradzskrifwaren wälb:de Lars Sundberg och wanlig häradz edzsworne 
nämbd som i förra protocollen specificeras. 
 
1. Såsom Hans Kongl. Maij:t 12 martij 1696 allernådigst har resolverat det dee confisca-
tions måhl som wijd Frössöö marknadt förefalla, skohla för städernes aflägenheet skull wijd 
häradztinget uptagas och afdömas, altså och i underdånigst föllie deraf, såsom uti en Kongl. 
Maij:tz tillhörige och eenskyllte saak, så och på häradzskrifwaren Sundbergz begiäran, toges 
före efterfölljande confiscations måhl, som häradzskrifwaren Sundberg förledit åhr 1696 uti 
febr. månad och wijd marknaden giort hade, sedan han såwähl som parterne till sakernes 
desse promptare afgiörande hade i processen sig begifwit utan wijdare citationer att swara 
hwar annan, nembl. först angående rådmannens wäl:t Jonas Hallbergz godz från Hudichz-
wald, för [fol. 1119r] hwilken häradzskrifwaren fölljande godz, som ostämplat hade arresteradt, 
nembl. 
 
 10 ¼ alnar rödt saijn à 30 öre alnen     9: 19 ½ 
 8 ½ al. tryckt lärfft à 6 öre   [ 1: 19] 
 4 al. dito sämbre à 16 öre [sämre kostar mer?]   2:  – 
 14 st. nääsduukar af diverse sorter, à 1 d:r 28 alnen 26:    8 
 3 st. dito randige röda à 1 d:r    3:  – 
 2 st. dito randige med frantzar    2:  –      
 
 Dernäst uptedde Sundberg generalmajorn och landzhöfdingens wälborne h:r Carl Gustaf 
Frölichz ordres af d. 7 septemb. 1695 att när häradzfogden woro borta, samma visitation för-
rätta, så och den derpå aflagde eeden, hwilken uplästes, hafwandes till ödmiukt föllie deraf 
wijd marknaden 1696 han visiterat kiöpmännernes godz, och alldenstund der ibland han 
funnit hoos rådman Hallberg ofwan specificerade godz eller stufwar ostämplade, dy hade till 
rättens uthslag han dem anhållit, förmeenandes och nu att såwijda besagde stufwar och 
sortementer woro utan stempell, det borde [fol. 1119v] dee, till underdånigst föllie af Kongl. 
Maij:tz resolution d. 20 martij 1696, wara confiscable. 
 Här emoot exciperade rådman Hallberg, förmeenandes att såwijda han woro ingen sta-
pellstadz, utan en upstadz borgare, så kunde honom ingen obligera att kiöpa heela stycket, 
utan kiöper han efter rådh och ämbne ahlnetahls något af hwart stycke och sortement, som 
han kan hafwa råden till och consumptionen må wara, wettandes han ingen Kongl. Maij:tz 
förordning som påbiuder det sådant som ahlnetals uphandlas, af kiöpmännerne i Stockholm 
eller Gefle skall stämplas, aldenstund sådant tillförenne är visiterat och stämplat, och hwad 
den af häradzskrifwaren påberopade Kongl. förordningen angår, af d. 20 martij 1696, så är 
den först publicerat och uthgifwen sedan han godzet hade kiöpt och confiscationen skiedde, 
dessutan när den påsees, kan dess meening eij annars tagas än orden lyda, nembl:n om det 
godz som i heela stycken kiöpes [fol. 1120r] i sijden- eller packhuuset, men ingalunda påbiuder 
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högstbem:te stadga att det som upstadz borgaren ahlnetals kiöper skall stämplas, som det eij 
heller låter sig giöra, hwilket eij längesedan är wederfarit Olof Grundberg i Hudichzwald, 
hwilken då han förleden höst hade bedit packhuusinspectorn i Stockholm att stämpla ett partie 
godz, det han hoos handelsmannen Grubb i Stockhollm hade alnetals kiöpt, är det honom 
blifwit wägrat. 
 Detta godzet in spee berörande, så upwijste nu Hallberg 3 st. stämplade halsdukar af den 
sort som confiscerat blifwit, berättandes att då drängen förledit åhr drog till marknadz, skar 
han för honom hwar halsduuk från hwarannan, och glömde skicka någon af dee stämplade 
med. 
 Och angående dee 10 af rödt saijn, så hade det wid Hudichzwaldz marknaden blifwit 
äfwen anhållit, men af accisrätten jempte en hoop andra wahror frijdömdt, som han af domen 
bewiste, offererandes [fol. 1120v] eeden, så deröfwer som nääsdukarne, att dee woro af samma 
stycken, hwartill han stämplarne nu hade producerat. Det öfrige godzet war allenast små styc-
ken af föga wärde. 
 Häradzskrifwaren påstod eij serdeles eden utan lembnade till rättens uthslag. Rådhman 
förehöltz huru han kunnat hafwa det godz här på marknaden in febr. 1696, som in januario 
wijd Hudichzwaldz marknad är confiscerat? Rp. att samma godz allenast är blifwit annoterat 
för afstämplat till laga uthslag, men intet arresterat, och således skickade han det hijt upföre, 
efter han i sitt samwete war säker att dermed woro richtigt, och att hans handelsman i Stock-
holm Michell Grubb honom säkert godz hade försåldt. 
 Q. om häradzskrifwaren hade någon Kongl. Maij:tz resolution, det alt godz som alnetahls 
i boderne kiöpes skall stämplas? Hwartill han swarade neij, ingen annan än af d. 20 martij. 
Hallberg förmeente att den ansåg [fol. 1121r] heela stycken, och ändå mäst sijdentygen, som af 
höglofl. Kongl. cammarcollegij förklaring d. 17 decemb. 1695 han docera wille. 
 Häradzskrifwaren sade att för sin deel han intet twiflar det iu rådman hade fått sitt godz 
richtigt, men hoo weet huru hans afnämare det hade. Men rådman förmeente att dee som i 
Stockholm inspectionen hafwa, lära wid sådane händelser en noga och grann upsicht hafwa, 
så att intet underslef skie kan. 
 Dernäst öfwersågz Jon Nillsons godz ifrån Hudichzwald, som och wärderades, nembl. 
    k.m:t 
 6 ¾ al. grönt frijs à 6 m:k  10:   4 
 5 st. randige nääsduukar à 6 m:k   7: 16 
 2 st. d:o fijnare à 2 d:r st.    4:  – 
 7 ½ aln grönt rask à 6 ½ m:k 12:   6 
 14 al. swart cron rask à 2 d:r  28:  – 
 8 ½ al. tryckt lärfft uti 2 st. à 15 öre   3: 31½ 
 10 ¼ al. enkelt rödt kierssin à 7 m:k 17: 30 
 7 ½ al. swart floor à 20 öre    4: 22 
 20 al. d:o gemeenare à 16 öre 10:   –   
   98: 15½ 
 
 Emoot denne borgen moverade [fol. 1121v] häradzskrifwaren Sundberg samma skiähl som 
emoot rådman Hallberg. Men Jon Nillson beklagade det han woro en ung karl, som nyligen 
begynt handla, och hade intet rådh att kiöpa heela styckerne, utan något at hwart slaget 
alnetals, hwarwijd ingen stempell kan föllia, utan är den hoos kiöpmannen qwarblifwen wijd 
stycket, hafwandes han detta godz handlat af Berggraff i Gefle, deröfwer Jon Nillson rächning 
inlade, af d. 9 octob. 1695 på 461 d:r 29 k.m:t, så och sedermehra 78 d:r 21 öre. Hwilket hade 
skiedt på frija marknaden i Hudichzwald, sedan alt Berggrafz godz hade blifwit visiterat, och 
hade så mycket mindre förmodat att det här uppe skulle anhållit blifwa. 
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 Det arresterade godzet blef med denne bärgning jämbfördt, och funnes alla pertzelerne 
deruti, undantagandes gröna rasket, 7 ½ alnar, och floret, hwilket Jon Nillson förklarade sig 
hafwa bekommit i Hällsingelandz marknaden och begrijpes under de 78 d:r 21 öre, äfwen 
sedan alt war visiterat. [fol. 1122r]  
 Häradzskrifwaren Sundberg sade sig eij annat kunnat giöra än anhållit till dess bewist 
blefwo huru dermed woro beskaffadt, alldenstund ingen stämpell der å fans. På tillfrågan 
tillstod häradzskrifwaren att såwähl Hallberg som Jon Nillson utom detta godzet hade hafft 
mehra godz som stämplat warit, och warit stora stycken eller stufwar, erbiudandes jempnwähl 
Jon Nillson eden att hans godz alt woro richtigdt. 
 Wijdare war intet att påminna, derföre, sedan parterne tagit afträde, blefwo desse måhlen 
resolverade som föllier. 
 Ehuruwähl att häradzfogden wälb:de Lars Sundberg förmehnar att ofwanstående godz 
och stufwar skohla wara confiscable, aldenstund efter Kongl. Maij:tz nådigste resolution d. 20 
martij 1696, stämpelen icke har fölgdt med dem, så att dheraf kunnat sees om sielfwa stycket 
warit stämplat, doch lijkwähl och emädan högstbem:te resolution är gifwen och publicerat 
långdt efter sedan bem:te godz war kiöpt, och d. 3 febr. [fol. 1122v] 1696 blef confiscerat, så att 
desse swarander hwarken wijd dess inkiöpande eller försälliande hafwa kunnat rätta sig efter 
en lag som då icke war uthgången, hafwandes på tillfrågan häradzfogden Sundberg eij heller 
kunnat alleqera [hänvisa till] någon Kongl. resolution för den tijden som påbiuder att sådant 
godz, som detta är, och allne- eller stufwetals hoos kiöpmännerne i stapelstäderne kiöpes, 
skall stämplas, utan fast mehra är det af Kongl. Maij:tz stämpellordning d. 10 maij 1687 klart 
att intaga, att allenast det godz som stycketahls inkommer i packhusen skall stämplas. Dess 
förutan är detta nu anhåldne godzet till ahlnetahl mycket ringa, och en deel tillförenne wid 
accisrätten i Hudichzwald d. 5 decemb. 1696 för den orsaken skull frijdömdt, eftersom och 
öfwer några sorter stämplarne nu äro producerade. Så att fördenskull häradzrätten i anseende 
till desse befintelige skiähl och omständigheeter eij annat kan sluta, än detta godz rätt fångit 
är, och bör fördenskull [fol. 1123r] rådman Hallberg och Jon Nillson återställas och fritt till 
deras disposition lembnas. 
 
2. Wijdare företogz den confiscation som på ofwansagde tijdh häradzskrifwaren wäl:t Lars 
Sundberg har giort på ett partie godz, tillhörigt borgaren från Gefle Anders Åhman, hwar-
öfwer Åhman producerade h:r generalmajorns och landzhöfdingens wälborne h:r Carl Gustaff 
Frölichz remiss d. 5 aug. 1696 af häradzrätten att afslutas, hwilket godz öfwersågz och wärde-
rades. 
     [k.m:t] 
 23 ¾ al. swart sars à 1 d:r 28 öre   44: 17 
 24 ⅛ al.swart rask à 6 m:k    36:   6 
 20 ⅛ al. rödt dito à 6 m:k    30:   6 
 22 ¼ al. grönt d:o à 6 ½ m:k      36:   5 
 6 ½ al. swart grofft kläde à 10 m:k   16:   8 
 3 ¾ al. grönt dito à 3 d:r    11:   8 
 6 al. swart gemeent polomit à 9 m:k   13: 16 
 14 ½ al. brunt kierssin à 7 m:k   25: 12 
 18 ¼ al. blått saijn à 30 öre    17:   3½ 
 14 al. randigt tryckt lärft à 1 d:r   14:  – 
 4 al. d:o à 1 d:r      4:  – 
 5 ¼ al. d:o [à] 1 d:r      5:   8 
 9 ½ al. randigt franst lärfft à 4 ½ m:k   10: 22 
 12 st. randiga nääsedukar à 1 d:r 28 öre   22: 16 
 8 al. rödt öfwerkijk à 30 öre      7: 16 
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 9 al. swart lärfft à 9 m:k    20:   8 
 [fol. 1123v]  
 6 ¾ al. sletzing à 3 ½ m:k      5: 29 
 4 ½ al. d:o      3: 30 
 9 al. dito      7: 28 
 9 al. tryckt lärfft à 1 d:r      9:  – 
 8 ¼ al. d:o med rooser à 1 d:r     8:   8 
 7 ¾ al. calmink el:r bommersiden à 30 öre     7:   8 ½ 
   356: 31 
 
 Häradzskrifwaren Sundberg påminte att han detta godzet funne af en heel annan 
beskaffenheet än dee andras, alldenstund det icke består af några små stufwar som allnetals 
kiöpte äro, utan består det af 20 och några allnar, störste deelen in emot heela stycket, så att 
det föregifwandet att det warit stämplat godz här icke kan skiähligen inwändas. 
 Anders Åhman wille der emot påstå att godzet woro richtigt, hafwandes han kiöpt det af 
handellsman Daniel Behm ifrån Gefle, deröfwer han och producerade en rächning af d. 11 
decemb. 1695 på 1.472 d:r k.m:t, insinuerandes 2 st. attester, en af häradzskrifwaren Joh. 
Strandell, daterat d. 16 jan. sidstl., hwar uti intygas at på Hälsingemarknaden 1696 hade 
Strandell af Åhman kiöpt swart saege till en kiortell för en pijga, och wijd samma kiorteltyg 
hade stämpelen [fol. 1124r] fölgdt. Äfwen inlade Åhman en attest af hustru Elizabet Larsdotter 
d. 18 jan. sidstl. som och wittnar att wijd de 7 alnar swart rask hon wid Hällsingemarknaden 
kiöpte af Åhman hade stempelen fölgdt med, hwilket och skräddaren Olof Dufwa bewittnar, 
willjandes Åhman deraf införa att och lätteligen och i hastigheet stempelen af de andra 
stycken kunnat på samma sätt blifwit afskoren. Dhertill regererade [replikerade] Sundberg att 
om stämpelen på ett eller annat stycke woro borta, kunde wara något, men att han på alt 
Åhmans godz är sin koos, gifwer ett lätt uthseende. Elliest desse attester anbelangande, så 
wille Sundberg dem icke agnoscera [erkänna], för än de edeligen blifwa verificerade, då 
sedan här blifwa ventilerat, hwad kraft de hafwa må, men i medler tijd påstod Sundberg att 
godzet som ostämplat måtte anhållas. 
 Q. om den gången då confiscation skiedde, Åhman hade något mehra godz än detta? 
Hwartill Sundberg swarade Jaa, och att en deel är befunnen richtig, hwilket godz han fick 
behålla. [fol. 1124v]  
 Detta blef med nämbden öfwerlagt, och resolverades att såsom dee af Åhman 
producerade attester synes för honom något giöra, men kunna efter lag icke attenderas för än 
dee blifwa besworne, altså skulle wederbörande domstohlar derom anlijtas och saaken så 
länge uppskiutas, hafwandes Åhman i medler tijd häröfwer att conferera med handelsmannen 
Behm, som godzet till honom såldt, på det att och han må kunna gifwa wijd handen de skiähl 
han till godzet richtigheetz docerande måge tiäna, och så länge och till laga uthslag förblifwer 
oftabem:te godz under arrest, så frampt Åhman icke kan derföre en nöijachtig borgen ställa. 
 
[3.] Såsom ländzman wäl:t Michell Barck hade i afftons uti Degernäs öfwerkommit en rulla 
ostämplat tobbak hoos corporalen Jonas Brinck och chiergeanten Carl Grijp, ryttaren Jonas 
Woitickson, dragoun Thuring, borgaren i Gefle Jon Turesson, som om samma tobbak speelt 
kortt; [fol. 1125r] altså blef den till laga uthslag förseglat, att ländzman till nästa ting må dem 
citera, såwähl öfwer tobbaket som och att ländzman under be:te visitation skall med hugg och 
slag öfwerfallen wara. 
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Ting 2 – 4 december 1697 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3184, fol. 1028r – 1058v, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: dombok saknas. 
 
Anno 1697 d. 2, 3, 4 decemb.hölltz laga ting med allmogen af Sunne tingelag uti Frössö 
sochnestufwa, närwarande häradzfougden wälb:de Lorentz Bachman och fölljande nämbd. 
 Per Biörson i Hara  Olof Rekartson i Långåker 
 Jöran Månson i Måhläng   Per Ersson i Wagle 
 Gunnar Månson i Knytta  Lars Ollsson ib:m 
 Oloff Olsson i Orrwijken   Nills Person i Mälbyn 
 Nills Jöranson i Fanbyn  Per Ersson i Degernäs  
 Nills Jonsson i Måhlstad  Jon Taggeson i Månsåsen 
 
1. Sedan höglofl. Kongl. hofrättens breef af d. 3 novemb., nämbdemännen angående, war 
upläst, aflade ofwanstående nämbdemän deras huld- och trooheetzeed till Hans Kongl. Maij:t 
Konung Carl den toffte. 
 
2. Der effter publicerades dee Kongl. placater och förordningar som uti förra protocollen 
specificeras. 
 
3. Såsom för commissionens skull tingzterminen, så med detta som de andra tingelagen, är 
2:ne gånger blifwit ändrad så att sahl. häradzhöfdingen Tetens pijga, hwilken för olofl. 
handell [fol. 1028v] blifwit instämbd till första terminen, om den senaste ingen kundskap kunnat 
erhålla, fördenskull blef den saaken upskuten till nästa ting, såwähl som angående munster-
skrifwaren Hambræus, alldenstund den saaken med den förra war något combinerad. 
 
4. Wijd det att ryttaren från Offerdahl Jonas Månsson Reenkloo efter uthwärkat citation till-
talade regementzfältskiären konstrijke mäster Jörgen Franck för det att regementzfältskiären 
skall emoot 8 d:r s.m:t lofwat boota Jonas Månssons son, som uti sitt knää warit ofärdig, 
hwilka penningar han och undfådt, men sonen derefter blifwit wärre än förr, som Jonas 
Månson af sochnens attest wille bewisa, begiärte regementzfältskiären att hans tahlan emoot 
Jonas Månsson, för hwilken han och låtit honom citera, måtte först företagas, nembl:n att han 
på Jonas Månsons son har satt 2:ne fontineller [uppskuret sår för att dra ut ”osunda vätskor”] 
à 4 r.d:r st. och dessutan [fol. 1029r] gifwit honom plåster derpå att bruka ett heelt åhr, för 
hwilka han fodrade 4 r.d:r st., och alldenstund han allenast undfådt hälfften, som är 8 d:r 
s.m:t, dy påstod han resten, willjandes icke räkna kåst och annat, han honom påkostat hade. 
Jonas Månsson påstod att accordet allenast warit om 8 d:r s.m:t, för hwilka penningar 
regementzfältskiären lofwat att giöra hans son heel ferdig, så att han skulle kunna rijda 
swäntiänare för honom, men han hade allenast satt några erter tijt, hwaraf gåssen blifwit 
wärre, så att han nu måtte bruka kryckia. 
 M:r Johan swarade att kyrkioherden i Röden och regementzskrifwaren Molin skohla 
kunna betyga, det han eij annorledes tagit an denne gosse att curera än att han skulle giöra sin 
största flijt med honom, men om en fullkommen restitution icke kunnat honom försäkra, 
alldenstund skadan warit gammal och in emoot 16 åhr. Jonas Månson swarade att om eij m:r 
Johan [fol. 1029v] lofwat honom att fullkombl. giöra sonen god, hade han aldrig släpt honom 
tijt och kostat penningar på honom. M:r Johan klagade öfwer Jonas Månsons otijdigheet, 
eftersom förleden sommar wid munstringen han skall för h:r öfwersten angifwit m:r Johan 
och kalladt honom bedragare, hwartill Jonas Månson nekade, och påstod att fåå sina 
penningar igen, emädan m:r Johan derföre ingenting giordt, utan hans son blifwit wärre, 
nekandes sig någonsin för hwar fontinel lofwat 4 r.d:r. M:r Johan swarade att det woro 
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gångbart prijs, det ingen kan disputera. Uppå tillfrågan kunde desse parter inga skiähl eller 
bewijs, eij heller någon skriftelig afhandling frambtee, huru dem emellan aftalt och slutit 
woro, fördenskull och häradzrätten i mangell af sådant icke kunde till den enas eller andras 
dicentes attendera, utan lembnades det till wijdare bewijs. [fol. 1030r]  
 
5. Föredrog ländzman wählförståndig Michell Barck hurusom dragoun Per Rips skall 
förleden winter olofl. tagit något höö uti Jon Jonssons hölada i Fugelstad, och fördt heem till 
hustru Märit i Knytta, och som tahlet höres skall hon med honom uti samma gierning inte-
ressera, det dragoun för h:r capiteinlieutnanten Treffenberg har bekiänt. Dragoun berättade att 
hustrun bedit honom fara uth och kiöpa något höö för sig, dertill hon gifwit honom sin häst, 
och när han kom uth, hade det blifwit ett swårt uhrwäder, så att han måtte wända om, och 
således med samma tagit 2 à 3 wågar i Jon Jonssons lada, dem han fördt heem till hustru Mä-
rit, men betygade dher hoos att hon intet hade häraf wettat, eller honom derom bedit, som och 
hon härutinnan sin oskuld betygade. Jon Jonson sade att 3 wågar eller 6 pund höö woro för 
honom borttagne, dem hans hustru igenfunnit uti hustru Märitz [fol. 1030v] lada, och som det 
war så ringa, talar han nu intet wijdare härpå. 
 Resolutio. 
 Det skall dragoun Pehr Rips detta stuhlne höö efter Kongl. straffordningen återgiälda 3 
dubbelt wärderat, hwar wåg för 5 ⅓ öre s.m:t, som giör 1 d:r 16 öre s.m:t. Orkar han eij bot-
um, plichte med kroppen, dessutan skahl han måhlsäganden sitt igen restituera med 16 öre 
s.m:t, men Jon Jönsson blifwer i detta måhl frijerkiänt. 
 
6. Såsom för detta ländzman Alexander Pålack war bortreest innan att dragoun Erich 
Palmquistz citation på honom uthwärkat, för något giordt angifwande hoos dess capitein, dy 
blef det till nästa ting differerat. 
 
7. Sammaledz upskiötz dragoun Mattz Örns saak emoot pijgan Kierstin Fastesdotter om ett 
pasquill [smädeskrift], efter hon eij heller war lagl. citerad. 
 
8. Samma dag kom för rätten kyrkioherden i Sunne ehrewyrdige h:r Erich Staaf, [fol. 1031r] 
berättandes hurusom sahl. h:r öfwersten Skiäckta hade d. 10 octob. 1669 till Frössöö kyrkia 
testamenterat en qwarn och qwarnställe uti Slandromsåhn, hwilket några åhr bortåt räntat till 
kyrkian 24 öre s.m:t, men sedan de[n] i fäijdetijden afbran, har den intet sedermehra blifwit 
upbygd. Nu emädan samma åå icke är så stoor att qwarn der kan på åhret omkring [mala], så 
att h:r kyrkioherden icke kunde försäkra kyrkian om dess åhrl. interesse, om han påå ett nytt 
huus upbyggiande någon bekostnad giorde, fördenskull lembnade h:r kyrkioherden det till 
rättens ompröfwande, då häröfwer blef undersöcht och af nämbden med allmogen intygadt att 
om kyrkian skulle giöra bekostnad till en ny qwarns upsättiande, kunde hon icke deraf niuta 
sitt interesse, eftersom bäcken är lijten, och om winteren fryser uth, men om sommaren torkar 
bort, derföre syntes kyrkian [fol. 1031v] nyttigast att detta qwarnställe såldes bort, hwilket och 
testator uti sitt breef tillåter. 
 
9. Öfwer den kohud som för regementzfälskiären konstrijke m:r Johan Franck är bortstuhlen 
och han igenfunnit hoos Siuhl Ollson i Mällbyn, blef afsagdt att dragoun Johan Berg, som 
tillstod sig samma huud hoos fäldtskiären stuhlit, och som rättfångit godz hoos Siuhl Ander-
son försåldt emoot 10 m:k k.m:t, deels i penningar, deels i wärde, skulle för denne stöld efter 
Kongl. strafordningen plichta med 3 dubbelt, nembl:n 3 d:r 16 öre s.m:t, så och Siuhl Ander-
son dess uthlagde 10 m:k återbetahla, men fältskiären bekommer sin bortstuhlne huud till-
bakas. 
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 Sammaledes skulle dragoun Berg för en skinfäll han från wäbelen Jöns Bagare stuhlit, 
och wärderades till 3 d:r s.m:t böta 3 dubbelt [fol. 1032r] och måhlsäganden sitt igen. 
 
10. Carl Nillson i Obåsen och Owijkens sochn, på dess stiufbarns Erich och Måns Jöranssons 
sönner sampt Kierstin Jöransdotters wägnar, och Olof Jöranson i Torp och Sunne sochn hade 
hwar annan vice versa låtit instämma, kärandes Carl Nillson till Olof Jöranson om dess 
stiufbarns erfde hemman Torp i Owijken af 2 tunneland, hwar uti Oloff, som är deras half-
broder på fädernet, icke skall willia låta dem fåå deras arfwedeel efter det wärde som fadren 
det inlöst à 76 r.d:r, och kiöpebrefwet af d. 10 octob. 1668 uthwijsar, derföre och Carl Nillson 
tillböd Olof Jöranson, att om han för samma prijs icke wille dess syskon uthlöösa, det han då 
måtte taga lössen och hemmanet till halfsyskonen lembna. Hwartill Olof Jöranson icke wille 
sig beqwämma, utan wille halfsyskonen uthlösa för det prijs som morfadren Olof [fol. 1032v] 
Anderson hade det åhr 1657 d. 28 novemb. kiöpt, nembl:n för 36 r.d:r eller 27 d:r s.m:t tunne-
landet, doch wille han först afkorta och sig betalt giöra för den huusröta som Carl Nillson uti 
dee 9 åhr han gården åbodt efter sig lembnadt, och Olof med sin bekostnadt har måst boota. 
Hwar emoot Carl Nillson exciperade, skiutandes sig till goda mäns wärdering huru han i sine 
3 åhr hemmanet häfdat, och för dee andra 3 åhren må sökia åboerne Mattz Jönsson i 
Slandrom och Swän Persson i Högle, anbiudandes än en gång på stiufbarnens wägnar Olof 
lössen à 76 r.d:r, om han icke will dem så mycket gifwa, hwartill Olof nekade, som tillförene. 
 Resolutio. 
 Såsom parterne om rätta wärdet till uthlössningen af ofwanstående Torpzhemmanet om 2 
tunneland sins emellan twista, dy har häradzrätten sådant öfwerlagdt, kunnandes hwarken den 
ena eller [fol. 1033r] andra kiöpesumman attendera, utan skiähligdt pröfwar att hemmanet efter 
det 3 cap. Jordabalken L.L. bör af opartiske män wärderas, hwarefter Olof, som det i handom 
har, bör sine syskon genstan lössen gifwa, doch, skulle han utan barnlöös genom döden afgåå, 
eller det willia föryttra, lembnas syskonen efter lag deras bördzrätt i alla måtto förbehållen. 
Beträffande den huusröta som Olof tilltahlar stiuffadren före, så emädan han intet bewijsar 
hwar uti den består, så kan rätten nu så mycket mindre Carl Nillson derföre gravera, utan om 
Olof Jöransson förmeenar sig hafwa fog derom wijdare sökia, måtte han uti Carl Nillsons 
såwähl som landböndernes närwaro låta det lagl. syna och wärdera. 
 Sedan domen war afsagd emellan Carl Nillson i Åbåsen och Olof Jöranson i Torp, 
begiärade Carl Nillson förklaring om icke för jordhepenningarne hans stiufbarn bör interesse 
bestås, hwilket rätten dem icke kunde förneeka för dee åhr penningarne borto [fol. 1033v] warit 
à 5 pro cento. 
 
11. Blef det testamente som Oloff Jöranson i Torp och hans hustru, som barnlöst folck, hafwa 
till hwar annan giordt d. 20 januarij 1697 in quantum juris intechnadt och till protocolls fördt. 
 
12. Kom för rätten Måns Påhlson i Slandrom, begiärandes nu att fåå afläggia dhen edh som 
uti saaken emellan honom och ryttmästaren wälb:ne h:r Magnus Gabriel Willenssens honom 
wid tinget d. 12 octob. 1696 är pålagdt att giöra, om ijsens upstakande wid Slandromslandet 
a:o 1694, då h:r ryttmästaren der kiörde neder en sin häst. Men alldenstund h:r ryttmästaren 
icke war tillstädz eller någon på hans wägnar, altså kunde häradzrätten ingen eed af Måns 
Påhlson taga, utan lät detta till hans rättz förwar, för honom till protocollet flyta och införa. 
 
13. Alldenstund dragoun Johan Berg [fol. 1034r] icke kunde wijsa någon laga orsaak hwarföre 
han sin lagstadde tiänst hoos ländzman Mickell Barck hade förlupit, fördenskull och efter 
Kongl. Maij:tz stadga för leegofolck af åhr 1686 § 4 dömbdes Johan Berg till ländzman att 
återbetahla den uthfästade lönen, nembl:n 14 d:r k.m:t, förutan kläder. 
 



 220  

 

14. Uppå ländzmans angifwande tillstodo Måns Påhlson och Per Jönsson i Slandrom sampt 
Olof Månsson i Nampn och Swän Persson i Hörke att förleden höst de en dag försummat 
ringningen efter Hans högst sahl. Kongl. Maij:t [Karl XI], betygandes att det icke woro skiedt 
af någon nachlässigheet, utan först der medelst att det hoos dem kommit i glömsko, det 
ordningen på den dagen dem tillkom, och sedan hade och då warit så stark storm i siön att 
ingen kunnat komma öfwer den gången. Ländzman hade elliest [fol. 1034v] intet skylla desse 
män, utan hade dee altijd sine dagar fijtigdt upwachtadt. Dee ärbödo sig och till eeden, att dee 
detta icke hade giort af treska, hwilken eed ländzman gaf them upp, hwarföre och häradz-
rätten dem icke med något straff kunde beläggia wijdare än de en annan gång ringia för den 
roota som då för dem omak hade. 
 
15. Jon Månsson i Slandrom kärade till sitt syskonebarn dragoun Erich Förste om halfwa 
hemmanet Fanbyn, bestående af 2 ½ tunneland, hwilket honom på dess moders wägnar till-
kommer, anhållandes Jon Månson med brodren Påhl Månson att antingen niuta lössen för sin 
deel à 27 d:r s.m:t tunnelandet, eller och att Erich Förste wille låta sig uthlösa, och dee heela 
hemmanet få tillträda, eftersom han stor giäld på hemmanet skall samkat, så att han dem intet 
skahl förmå uthlösa, utan med tijden aldeles låta hemmanet förfalla. Erich Förste [fol. 1035r] 
begiärte blifwa derwijd, uthlofwandes effter handen att betahla käranderne deras andeel. 
 Resolutio. 
 Såwijda Erich Förste sitter i possession af heela hemmanet, hwilket 2:ne åboer icke tåhla 
kan, så må honom intet wägras, käranderne uthlösa för deras andeel, som är 1 ¼ tunnel:d à 27 
d:r s.m:t tunl:det, när han penningar intra fatalia derföre ärlägger, eftersom och kärandernes 
deel nu på begiäran 1 gången upbödz, men gitter Erich Förste, som sagdt är, icke skaffa be-
tahlning, då bör Jon Månsson med sin broder honom lössen gifwa, och emädan Erich Förste 
skall illa häfda hemmanet, så blef befallningzmans begiäran äfwenwähl hans andeel för feel-
achtigheet upbuden 1 gången. 
 
15.[!] Företogz den huusesyn som ländz- och tollfmän hafwa d. 20 junij 1696 förrättat på 
trumslagare bostället wid lijfcompagniet Miälle, 4 tunnel:d chrono, hwilket Per Ollson har för 
10 åhr [fol. 1035v] sedan af öde uptagit, och derpå 3 åhrs frijheet niutit. Dee antechnade feel-
achtigheeter blefwo wärderade till 75 d:r 21 s.m:t, för hwilka å compagnietz wägnar capitein-
lieutnanten wälb. h:r Anders Treffenberg wille hålla sig till Per Ollsons löfftesmän, hwilka på 
undfången stembning sig instälte, nembl:n Carl och Olof Ollssönner i Miälle med Siuhl i Mäl-
byn, som cautionen icke förneeka kunde. För denne bygnadz feelachtigheet kunde rätten icke 
befrija Per Ollson, hälst när man tillhopa räcknar 3 åhrs åthniutne räntor sampt 10 åhrs bygg-
nadt, och der emoot honom godt giör den byggnadt han giordt, det ändå blifwer större saldo 
än desse 75 d:r 21 s.m:t. För hwilken brist, der Per Ollson icke är solvendo, böra löfftesmän-
nen pro quota och hwar för sig sådant ärsättia. Anbelangande Per Ollsons afsäijan-de från 
hemmanet, hwarom h:r capiteinlieutnanten påminte, så har han derom med befallningzman att 
conferera. [fol. 1036r]  
 
16. Föredrog capiteinlieutnanten wälb. h:r And. Treffenberg hurusom då åboen på Steensgård 
Elias Ifwarson a:o 1691 om wåren blef död, war hustrun oförmögen hemmanet längre att 
bruka, icke heller wille hennes slächt sig till det ringaste derom wårda, utan hade capitein-
lieutnanten, som i föllje af Kongl. Maij:tz reglemente för compagniehemmanen måste swara, 
derpå straxt om wåren 1691 skaffat en åbo, Lars Persson ben:d, hwilken alt sedan der settat 
och hemmanet wähl excolerat, då äntel. nu Elias Ifwarsons och dess hustrus slächt komma 
och willia hemmanet tillträda, som äre Hemming och Per Ollssönner i Måhläng, hustru Brijta, 
sahl. Elias Ifwarsons hustru, och hustru Märit Hemmingzdotter, dem capiteinlieutenanten låtit 
instämma, förmeenandes dem nu mehra ingen rätt till bem:te hemman kunna äga, sedan dee 
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det en gång så wårdzlöst släpt, så att om capiteinlieutnanten [fol. 1036v] sig icke därom wårda 
låtit, som förmält är, hade det blifwit öde och således förfallit till chrono, och begiärte att den 
der å warande åbo måtte derwijd blifwa, hälst han och bättrat dee 47 d:r 22 s.m:tz feelachtig-
heeter som Elias Ifwarson derpå lembnade, och af huusesynen befans, men dee andra som nu 
stå effter hemmanet woro ingendera mächtig det att bruuka, utan lära dee inom några åhr 
lembna det öde efter sig igen. Ofwannämbde swarander förklarade sig icke wara af den för-
mögenheet att dee kunna hemmanet till brukz antaga, men wille doch för sin der uti hafwande 
rätt någon wedergiäldning hafwa. 
 Lars i Steensgård sade att han intet skiöter om det, men för än han det afträder will han 
hafwa sin förnöijellse för anlagdt arbete och förbättring på gården, wille och wetta swarander-
nes tankar, och wara säker om han der skall qwarblifwa eller eij. Capiteinlieutnanten sade att 
han har conserverat [fol. 1037r] hemmanet från ödesmåhl, och att skatträtten är behållen, den 
arfwingarne förlorat, men will den icke för sig behålla, utan Hans Maij:t updraga, begiärte 
och att ingen annan åbo der å må sättas än den som dugel. pröfwas, men för Lars Persson 
wille han cavera. Dessutan berättade capiteinlieutnanten att han hade 1695 detta föredragit h:r 
generalmajorn och landzhöfdingen, som begiärat att häröfwer skulle undersökias. Uppå till-
frågan tillstod Lars i Steensgård att h:r capiteinlieutn. hade första åhret skaffat sädeskorn, så 
och när rotan blef vacant ställt karl i stället. 
 Resolutio. 
 Detta blef af tingzrätten öfwerlagdt, kunnandes icke finna att ofwantalde hemman Steens-
gård på något sätt är Kongl. Maij:t och chronan hemfallit, eftersom alla uthskylder deraf åhrl. 
äre uthgångne, så att om arfwingarne woro mächtige, dee i förmågo af huusesynsord. 27 § 
[fol. 1037v] borde det tillträda, när de först betalt h:r capiteinlieutnanten för dess derwid hafde 
beswär efter mätismanna ordom, så och dee 47 d:r 22 s.m:t som Lars Persson till huusens 
reparation efter synen har påkostat, men såsom dee sig förklarat det icke förmå, så blifwer 
hemmanet effter ofwanalligerade § för Lars Persson och fleres prætensioner upbudit 1 
gången, och bördemännen ännu tijd lembnat det intra fatalia att återlösa. Hwar och icke, 
tillåtes Lars Person det behålla, och hwad det då kan pröfwas mehra wärdt wara, till weder-
böranderne uthbetahla. 
 
17. Det tilltahlade ländzman Mickell Barck corporalen manhafftig Jonas Brinck om en rulla 
ostämplat tobbak, som ländzman hade förleden Kyndersmässo marknad i Degernäs af corpo-
ralen tagit, då corporalen med flere andra hade om samma tobbak speelt kort, och hafft rullan 
på bordet ståendes, [fol. 1038r] hwilket tobbak ländzman då straxt gifwit häradzhöfdingen att 
förseglas, det han och nu på tingzbordet framblade, lembnandes detta till rättens afslutande. 
Corporalen Brinck påstod att tobbaket warit förseglat eller stämplat, begiärandes att ländzman 
måtte annat bewijsa. Ländzman swarade att när han tog det war det ostämplat, som det nu är, 
hwilket tobbak utaf rätten blef besichtigadt, och kunde man der å intet see någon stempell, 
mindre teckn der efter. Corporalen protesterade emoot ländzman, hwarföre han och låtit ho-
nom citera, 1) för det han tagit af honom wälfångit godz, 2) att ländzman här medelst föror-
sakat honom expenser, för hwilket han wille hafwa ärsättning. Ländzman swarade att han 
giordt effter sitt embete, och der han ostämplat tobbak finner, måtte han det anhålla. Till att 
komma till sluut, blefwo corporalens wittnen föreställte, [fol. 1038v] föraren Johan Storm och 
ryttaren Jonas Pålack, emoot hwilka ländzman påminte att dee warit i samma lag och speelat 
med Brinken om tobbaket, men annat jäf hade han icke emoot dem; dock som ländzman icke 
kunde säija att dee ägde tobbaket eller uti den action som Brinck är citerat före, interesserade, 
så att ländzman eij heller låtit dem citera, dy blefwo de till eeden admitterade, med hwilken 
resolution ländzman war nögd. 
 Effter aflagd eed hördes de hwar för sig, först föraren Storm, hwilken beklagade att när 
denne tobbakzrulla sattes fram på bordet war han stämplat, då lijtet af honom skars och lades 
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till en annan rulla, att det skulle blifwa ett skålpund. Sedan då dee skulle om honom speela 
kort, hade de handterat rullan att sigillet gådt af, och när ländzman tog honom war än lijtet 
qwar, det Storm hade märkt. När nu ländzman hade hafft rullan något lijtet, satte han honom 
tillbakas [fol. 1039r] på bordet, men corporalen hade intet welat taga emoot honom, och ändå 
hade lijtet af stempelen settat qwar. Huru det sedan aldeles bortkommit wiste han icke. Tog 
afträde. 
 Samma relation giorde och Jonas Pållack. Wijdare war intet att påminna, utan inlade 
corporalen en expenserächning på 8 d:r 10: 12 s.m:t, för hwilket, såwähl som alt annat ländz-
man honom ohemult tillfogadt, han begiärte lagsens beskydd. 
 Emellan ländzman wählförståndig Michell Barck och corporalen manhafftig Jonas 
Brinck, vice versa kärande och swarande, angående något ostämplat tobbak, som ländzman 
skall tagit af corporalen, hwartill corporalen neekar, påståendes att ländzman som detta godz, 
det han wälfångit, af honom tagit, måtte derföre wederbörl:n ansees, så och betahla [fol. 1039v] 
expenser, är detta tingzrättens domb, gifwen Frössön d. 4 decemb. a:o 1697. 
 Häradzrätten har denne saaken i behörigt öfwerwägande tagit, och fast än ländzman 
påstår, som det och af den upwiste tobbakzrullan han af corporalen tagit, will synas som woro 
det olofl. och ostämplat tobbak, dock emädan corporralen med 2:ne eedsworne wittnen har 
fulltygat att rullan, då han först på bordet sattes, hade warit förseglat, men stempelen gådt bort 
och förkommit wijd det dee honom på bordet sins emellan handtherade, ehuruwähl när 
ländzman honom tog, lijtet tekn deraf skall warit qwar. Fördenskull pröfwar häradzrätten 
skiähligdt corporalen i detta måhl att befrija. Äfwen finner och häradzrätten billigt att frij 
erkiänna [fol. 1040r] ländzman uti corporalens vice versa tahlan, så och för expenserne, allden-
stund ländzman detta har giordt på embetes wägnar, hwartill han pröfwes hafwa hafft fog, när 
corporalen med sine cammerater hade stämpelen af tobbakzrullen förfarit. Häremoot appelle-
rade corporalen straxt, åliggiandes honom wid nästa lagmansting saaken utföra, så frampt han 
eij will wara appellation förlustig. 
 
18. Ehuruwähl att ländzman wille beskylla dragoun Thuringen att hafwa honom med hugg 
och slag öfwerfallit uti Degernäs, doch emädan han dertill nekade, dy upskiötz saaken till dess 
ländzmans wittnen, Måns Persson i Altsen och Nills i Stamgiäl komma tillstädes. 
 
19. För begångit lägersmåhl saakfälles Olof Swänsson till 40 m:k och konan Maria Jons-
dotter, som [fol. 1040v] andra gången kommit igen, till 40 m:k, efter Kongl. Maij:tz resolution 
af åhr 1694, så och stå kyrkioplicht. Till barnetz underhåld skahl Olof åhrl. till dess det sielf 
kan sig nähra, ärläggia 5 d:r s.m:t. 
 
20. Den saaken som fäldtwäbelen Bergklyft hade instämbdt Per Fastesson i Räksiön före, om 
en eng, benämd Stormyran, blef upskuten till dess efter Kongl. Maij:tz resolution [lucka?] 
fäldtwäbelen dherom med h:r landzhöfdingen har corresponderat. 
 Opböd Tohl Torfwedson Lars Ersons hemman i Bräcke 1 gången. 
 Opböd Per Nilson Bälstad hemmanet 3 gången, hwilket Jon Ollson på Norderön, som 
obördig, afstådt sin rätt. 
 
21. Dragoun Erich Möller fodrade på dess hustrus wägnar efter dess faster Kierstin Måns-
dotter 5 r.d:r [fol. 1041r] jämpte rächning, hwilka än skohla innestå utaf dee 50 r.d:r kiöpeskil-
ling af Genvall hemmanet, som hustruns farbröder Olof och Jon Månssönner hafwa försåldt. 
Per Christensson i Högle, hwilken på Nills Anderssons barns wägnar, som kiöpt detta hem-
man, inlade orig. kiöpeskriften af d. 28 martij 1669, nekade icke till att ju för hustru Kierstin 5 
r.d:r återstodo, men som Nills Anderssons barn woro till Norrie förreste, hade han inga 
penningar att betahla med för än hemmanet såldt blifwer. Dessutan fans bak på kiöpebrefwet 
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annoterat huru kiöpeskillingen blifwit betalt, nembl:n Olof Månsson 10 r.d:r, hans farbroder 
10 r.d:r, Jon 13 r.d:r, Per Carlson i Rasten 5 r.d:r, Erich Månson 7 r.d:r, som giör 45 r.d:r, så 
att 5 r.d:r än feelades dem. Möller, som hustruns faster tillhörige nu fodrade, dessutan 
begiärade han anten see quittence på de 5 r.d:r Per Carlson i Rasten påföres, eller och att dee 
måtte nu betahlas. Hwar emoot Per Christensson exciperade, [fol. 1041v] emädan det så länge 
stådt opåtalt, men de andra 5 r.d:r nekade han icke till, så snart hemmanet kan sällias, men 
beklagade att det intet så högdt kan uthbringas som det kiöpt är. 
 Och såsom Per Christersson på Nills Andersons barn[s] wägnar icke kan desse 5 r.d:r 
efter hustru Kierstin bestrijda, så bör han dem till Möller uthbetahla så snart hemmanet 
Genwall kan föryttras, då han med kiöparen kan accordera om summan bäst han gitter. Men 
de 5 r.d:r som Möller fodrar för Per Carlson i Rasten kan honom intet bestås, alldenstund 
dertill intet bewijs är, warandes det dessutan en gammall och förlegad fodran. 
 
22. Ländzman förståndig Michell Barck ställte för rätten en qwinspersson, ben:d Anna Lars-
dotter, hwilken förleden octob. månad är in under fiällen i Hammardahl fasttagen [fol. 1042r] 
med en förrymbd dragoun, Jonas Leek, och derföre d. 18 novemb. sidstl. af krigzrätten dömbd 
till döden, men Anna Larsdotter hade krigzrätten från sig remitterat. Denne Anna Larsdotter 
sade sig wara född i Stockholm på Ladugårdzlandet, och der blifwit gifft med en båtzman 
ifrån Ångermanland, ben:d Olof Larsson Skytt, den hon fölgdt up till hans rotebonde, Olof i 
Sunnanåhn och Fiällsiö sochn, hafwandes mannen warit i Carlscrona, och hon med sitt barn 
förleden påsketijdh begifwit sig från Ångermanland, och tänckt sig neder till honom i Carls-
crona, men i Kiöping råkat Jonas Leek med sin hustru, som afrådt henne från denne reesan, 
derföre hon fölgdt med dem, då Leekens hustru skildes från dem i Hellsingeland, äfwen hade 
och hon, Anna, tagit sin kosa. Men emädan tijden i Ångermanland blifwit mycket swår, hade 
hon förfogat sig nu i höst hijt till landet [= Jämtland], och i Räfsund och Skijlnäs by ånyo 
träffat Leeken med sin hustru, [fol. 1042v] ehuruwähl hon straxt skildz ifrån dem, gådt landet 
kring effter födan alt intill Hammardahl. När hon nu skulle ifrån Hammardahl hijtåth, och 
kommit till Häggenås, hade hon åter råkat Leeken, sökiandes effter sin hustru, då hon på 
begiäran fölgde honom till Fölinge s:n, och dee på wägen kommit willse åth Hammardahls 
sijdan, till dess en lapp skaffade dem fram till bygden, dherest bönderne tagit Leeken fast, och 
wijd den tijden blef hennes barn der dödt, hwilket hon under heela wägen med sig borit hade.  
 Henne blef förehållit att bekiänna sanningen, om hon icke tänckt att rymma öfwer med 
Leeken till Norrie, hwartill hon högel. nekade. 
 Wijdare tillspordes hon om under wägen hon med Leeken hade något olofligit umgänge 
plägat? Dertill hon sammaledes högel:n neekade, det samma hade och Leeken under ransak-
ningen wijd krigzrätten förnekat, då de bägge confronterade blifwit, som det deröfwer in-
kombne extract uthwijsar. Dessutan [fol. 1043r] hade dee bönder som fasttagit Leeken icke 
heller kunnat säija att dee med dem sedt något olofligit umgänge. 
 Häradzrätten kunde härmed intet wijdare komma, utan skulle denne hustru med ransak-
ningen som här hållen blifwit, under wacht, försändes till sin man i Ångermanland och Fiäll-
siö, hwilken lär wijdare giöra sine påminnelser. 
 
23. Förehades den huusesyn som d. 30 sept. sidstl. är hållen på chronohemmanet Knytta om 
2 tunnel:d, och är 1695 anslagit till förrijareboställe wijd lijfcompagniet. Detta hemman war 
a:o 1681 och 1682 uptagit på frijheet af Swän Jonsson och Gunnar Månsson i Knytta, men 
senaste åboen Per Jonsson i Rijse hade derpå settat uti 13 åhrs tijd. A:o 1690 är en der å hållen 
syyn afdömbd och Per Jonsson fälter till 21 d:r 14 öre s.m:tz feelachtigheeters ärsättiande. 
Hwad som wijd denne synen feelat pröfwades till 51 d:r 20: 16 s.m:t, hwaröfwer [fol. 1043v] 
med Per Jonsson fölljande liquidation affattades. 
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[Debet]  [s.m:t] [Credit]  [s.m:t] 
Först debiteras Per  Der emoot efter förra 
Jonsson efter 1696  synen bättrat 
åhrs dom 21: 14 Hwardagzstufwan   2:   – 
5 åhrs byggnadt  Redskapshuuset   1: 10 ⅔ 
à 6 d:r 21: 8 åhrl. 33: 10 ⅔ Swijnhuuset  – :   6 
   2 st. höölador   3: 10 ⅔ 
Saldo som Per Jonson  Nytt stall 13: 10 ⅔ 
får at fodra   5: 13 ⅓ Ny stufwa 20:   – 
  _______ Ny lada 20:   –   
  60:   6  60:   6 
 
 För hwilken öfwerbyggnat Per Jonsson har i ödmiukheet att sökia h:r generalmajorn och 
landzhöfdingen, eftersom h:r generalmajorn och landzhöfdingen har uti dess resolution af d. 
13 februarij 1695 honom försäkrat att få sin wedergiäldning för än han afträder hemmanet. 
Hwad som för det öfrige uti den befintelige bristen af feelachtigheeterne återstår, kommer för 
förrijaren Bergström, som 1696 till hemmanet kommen är, på dess åhrl. byggnat att bättras 
och afrächnas. Hwad elliest Per Jonsson kan hafwa att tilltala Swän Jonsson för dess åthniutne 
[fol. 1044r] frijheetzåhr, det lembnas dem till laga uthförande. 
 
24. Ehuruwähl att dragoun Erich Brask wille påbörda dragoun Jonas Hielte att hafwa 
olofligtwijs borttagit ett smidjestää och en skiälsax för hustru Anna i Orrwijken, doch emädan 
han påstod det wara lånat, hwilket och hustru Anna inför häradzrätten tillstod, fördenskull 
blef och Jonas Hielte i detta aldeles frijerkiänd. 
 
25. Såsom Hemming Ollson i Wästbyn intet kunde med något skiähl eller documente bewijsa 
dess fodran à 3 d:r s.m:t hoos Erich Nillson i Hägle, altderföre wart Erich i dy måhle frijsagd. 
 
26. Det söckte fuller Erich Ersson i Kougsta och Altzens s:n dess hustrus måhlsman tolfman-
nen Jöran Månsson i Måläng för hennes fädernes arf, bestående i åthskillige pertzeler till 11 
d:r 21: 16 s.m:tz wärde, och att Jöran [fol. 1044v] Månsson måtte det skaffa till rätta. Dessutan 
påstod och Erich Erson att emädan för hans hustrus farbroder, som utanlandz är, skall 50 à 60 
r.d:r arf wara hoos Jöran Månson insatt, det måtte han på sin hustrus wägnar fåå till sig taga 
hwad som deraf på henne kan sig belöpa, eftersom obilligt wara skall, att Jöran Månson allena 
skall den nyttia. Och aldenstund Jöran Månson nekade sig någonsin hafwa om händer fått nå-
got af Erich Erssons hustrus arf, utan hade han med modren hafft det tillhopa under sin wärjo, 
det och modren, hustru Anna Hansdotter, wederkiändes, säijandes att dottern hade alt emoot-
tagit, sånär som på en tunna korn, den hon lofwade betala. Fördenskull och wijd så beskaffat 
saak, kunde icke Jöran Månsson till något answar derföre bindas, utan må Erich Ersson sökia 
swärmodren. Anbelangande farbrodrens hoos Jöran Månsson deponerade arff, så [fol. 1045r] 
kan häradzrätten till dess lyfftande och skingrande arfwingarne emellan intet samtyckia för än 
underrättelse inkommer om han är uti lijwet eller icke. 
 
27. Såsom regementzfältskiären m:r Johan Franck tillstod att förleden sommar han en dag 
försummat wägabyggningen, emädan han ingen för sig fådt läija åstad, dy afsades att näst-
kommande sommar han det samma med ett dagzarbete skall upfylla. 
 
28. Såsom corporalen Billströöm ifrån Hackås har, som befallningzman berättade, sig begif-
wit att för den odugelige färja han till Walla färjesund giordt, gifwa allmogen här i tingelaget 
sine penningar tillbakas, och han taga sin odugelige färja igen, så lät tingzrätten derwijd beroo 
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och förblifwa, allenast wardt allmogen alfwarligen tillsagd at nu straxt en ny färja beställa, så 
att den första yppen watn kan wara färdig. I widrigt fall, och af den [fol. 1045v] gambla färjan 
någon olycka timar, lär allmogen derföre fåå tilltaal. 
 
29. Afsades att såsom Per Ersson i Degernäs har a:o 1695 med Per Ollson i Åkereng accor-
derat om 10 d:r tunnan för 2:ne tunnor korn, Sunne kyrkia tillhörige, då markegången sådan 
war af h:r kyrkioherden uthsatt, fast den något dereffter blifwit högre, dy kunde häradzrätten 
icke påbörda Per Ersson samma korn högre att betahla, utan om Per Ollson har derwijd något 
skadat kyrkian, så är det en saak som han bör lagl. sökias före. 
 
30. Kärade dragoun Olof Lustig till Per Jonson i Slandrom om 1 ½ tunna korn, hwarpå han 
förleden midsommar gifwit honom 3 r.d:r courant, men nu will Per Jönsson icke lefwerera 
honom korn utan penningar. Per Jönsson påstod sig intet annat korn lofwat Olof Lustig än om 
han finge det af sin swärfader, alldenstund han sielf intet hade, och emädan Lustig skahl för 
några åhr sedan tagit af honom till kiöpz ett stoo om 4 r.d:r, så will [fol. 1046r] han derpå först 
afkorta desse penningar. Lustig sade att på fadrens wägnar han handlat bem:te stoo, 
willjandes dy att Per Jönsson skall sökia honom. 
 Resolutio. 
 Häradzrätten finner rättwist att Olof Lustig bör contant tillbaka hafwa sine penningar med 
dess uplupne interesse till 3 3/5 öre s.m:t, eftersom kornet från hemmanet intet kan umbäras, 
det och länder bonden till undergång i denne swåra tijden, för så ringa prijs dess korn att för-
yttra. Och hwad den handelen om stoet anbelangar, så lembnas Per Jönson wederbörande 
derföre lagl. att citera. 
 
31. Såsom wijd det owäsende som förlupit emellan Jon Månsson och Per Jönsson i 
Slandrom, Jon Månsson tillstod sig gifwit Per Jonsson 2:ne slag och Per Jönson lijkaledz Jon 
Månsson 2 slag, så att derefter syntes blått och blodigt, det tolfman Gunnar i Knytta betygade, 
dy sakfältes dee bägge till sine 2 gånger 3 m:k s.m:t efter det 13 cap. Såramålab. med willia 
L.L. och att hämma all wijdare oeenigheet sattes dem emellan 5 d:r s.m:tz wijte. [fol. 1046v]  
 
32. Öfwer twistige ägoskillnad som war emellan Per Jönsson och Måns Påhlson i Slandrom 
afsades att tolfmannen Gunnar Månsson i Knytta, Nills i Målsta, Olof Rechortson i Långåker 
och Lars Ollson i Wagle skulle syna och bilägga samma twist, så att hwar och niuter i byy 
efter ägo sine. 
 
33. Öfwersågz hållen husesyn d. 4 october sidstl. på chronohemmanet Wagle 3 ¼ tunland, 
a:o 1695 wijd indeelningen anslagit till förareboställe wijd lijffcompagniet, hafwande Olof 
Andersson det 1682 på frijheet uptagit och brukat till 1684, och altsedan till 1695 för ränta. 
Dess feelachtigheeter blefwo nu wärderade till 81 d:r 9 öre s.m:t, för hwilka capiteinlieut-
nanten wälb:ne h:r Anders Treffenberg wille hålla sig till Olof Andersson och Per Simansson 
i Bärge, eftersom Per Simanson skall med Olof hemmanet uptagit derföre caverat. Der emoot 
Per Simansson inwände att emädan Olof Andersson aldeles [fol. 1047r] skall tagit sig an 
dispositionen om hemmanet, satt landboer till och ifrån, så och tagit rätt af dem för det de der 
fått sittia, dy skahl och han derföre böra swara. Öfwer detta blef fölljande liquidation sluten. 
 
[Debet]  [s.m:t] [Credit]  [s.m:t] 
Olof Anderson är  Der emoot bygdt ny stufwa 17: 20 ½ 
a:o 1693 d. 4 maij  Ny badstufwa   7: 20 
dömbd till 66: 17: 12 Ny kornlada sedan bristen 
Noch 3 åhrs byggnat 20:  – :  – äfwen som wijd de förra  
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   huusen är afdragen 18: 28 
  ________ Saldo 42: 13     
  86: 17 ½  86: 17 ½ 
 
 För hwilken brist Olof Anderson bör först och fremst wara Kongl. Maij:tz och chronan 
responsabel, men skulle han icke wara solvendo, sökes de andra cautionisterne. Hwad som 
dessuthan feelar kommer på föraren Johan Rijsingz åhrl. byggnad att bättras. 
 
34. Togz under händer den syneförrättning som a:o 1696 är hållen öfwer häfd och byggnad 
wid chronohemmanet Nampn om 5 tunneland, det Jon [fol. 1047v] Eliæson åbor, hwilket är 
dragounehåll wid lijffcompagniet. Feelachtigheeterne blefwo nu wärderade till 41 d:r 13 
s.m:t, och emädan Jon Eliæson icke allenast eij bättrat dee uti 1690 åhrs synedom uthsatte 
feel, så har han icke heller för desse åhren någon wärkelig byggnad giort, dy wille h:r capiten-
lieutnanten hålla sig till löfftesmannen Swän i Knytta, hwilken beklagade denne Jon Eliæsons 
trögheet och försummelse, begiärandes dy tillstånd honom att afsäija. Dessutan upwiste Swän 
en förtächning på 17 d:r s.m:t, det han hade med egen bekostnad reparerat sedan sidsta synen 
1696 hölltz. Och alldenstund när man räcknar förra feelachtigheeterne och desse senare åhrs 
byggnader från 1690 till 1695, det uppgår emoot desse 41 d:r 13 s.m:t som nu brister, förden-
skull bör Jon Eliæson med sin cautionist Swän i Knytta det samma inom 3 åhr bättra eller 
contant betahla. Men hwad Swän har sedan 1696 åhrs syyn botat, bör wid nästa syn komma 
honom till goda. Och alldenstund Swän i [fol. 1048r] Knytta måtte för hemmanetz häfd wara 
Kongl Maij:t och chronan responsabel, så blifwer honom och fritt lembnat att anten sielf det 
åbo och bruka, eller och en annan dugel. bonde der å sättia, hwarpå Swän inför rätten Jon 
Eliæson från hemmanet afsade, blifwandes för det öfrige Swän Jonsson fritt lembnat dess 
säkerheet och betahlning uti Jon Eliæsons egendom att sökia, emoot det han för hans för-
summelse kommer att betahla och häffta. 
 
35. Caverade fäldtwäbelen Johan Bergklyft för dess stiuffader Olof Nillson Stadig, att han 
utaf dess försålde rustning till Olof Persson i Storgården och Nääs s:n skulle fåå lyffta 40 d:r 
s.m:t med förord att om han för Stengårdz byggnat kommo att häffta, samma penningar då 
fult att återantwarda. 
 
36. Sammaledes skulle dragoun Berg för en skinfäll han från wäbelen Jöns Bagare stuhlit, 
och wärderades till 3 d:r [fol. 1048v] s.m:t, böta 3 dubbelt och måhlsäganden sitt igen. 
 
37. Det kärade dragounerne Olof och Johan Swahn till Olof Jonsson i Geenwall om hem-
manet Geenwall à 5 tunnel:d som deras sahl. fader sig tillhandlat af Jöns Jöranson i Degernäs 
för 29 r.d:r 3 ort, men eftersom deras fader sig fördiupat i skuld och hustrun eij förmåtte 
hemmanet förestå, är det gångit åter till Jöns Jöranson, som det öde lembnat, men sedan af 
Jon Ollson uptagit, hwilket alt, som det är skiedt under deras omyndige åhr, så anhålla dee att 
komma till sitt odall igen, undandragandes sig intet at förnöija Jon Ollson hwad han derpå 
kostat. Jon Ollson förmeente sig med käranderne intet hafwa att giöra, alldenstund på Flodins 
anbud han hemmanet, som öde låg, har uptagit, och deröfwer d. 24 octob. [fol. 1049r] 1681 er-
hållit rättens dom, så och 3 laga upbud d. 25 octob 1681, 22 apr. och 2 decemb. 1682, då 
ingen sig dherom wehlat wårda. Och alldenstund Jöns Jöransons arfwingar synes wara käran-
dernes rätta man, dy tillsades dee att jempte dem till nästa ting instämma Olof Jonsson. 
 
38. Examinerades mantahlslängden. 
 2.) Huusfolckz- [och] boskapzlängden. 
 3.) Afradzextractet. 
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 4.) Förmedlingarne, både gamla och nya. 
 5.) Tiänstelöst folk war här intet. 
 6.) Emoot en wiss taxa förmåtte ingen sig bränwijnsbrännerijet antaga. 
 7.) Tillstod ländzman att han för 1696 åthniutit sin löön. 
 
39. För Kongl. Maij:t och chronan upbödz capit. Grijps hemman på Andersön, kiöpt till rege-
mentzskrifware boställe, 3 gången. 
 Så och Walla i Frössö s:n, kiöpt [fol. 1049v] till fändrike boställe, 3 gången, så och deelen 
på Andersön 3 gången, sampt capitens boställe Wällwijken, Petræi hemman, 3 gången. 
 
40. Dee 10 d:r s.m:t som föraren Johan Rising blef saakfält till wijd tinget 1696 för otijdig-
heet wijd rätten, gaf nämbden honom effter för dess fattigdom skull, alldenstund desse böter 
effter Kongl. Maij:tz process woro rättens eensak. 
 
41. Bewilljades cronosmedens Johan Person Hammars efterlåtne enkia hustru Märta Mic-
kellsdotter fasta uppå Swän Larssons hemman i Tanne om 1 ½ tunnel:d skatte, hwilket han 
för 60 d:r s.m:t kiöpt d. 20 martij 1685, warandes det å 3 ting, d. 24 octob. 1685, d. 26 sept. 
1686 och 18 apr. 1687, upbudit, och altsedan oqwaldt ståndit, så har och enkian eller hennes 
man d. 31 decemb. 1688 erhållit h:r lieut. och gouverneurens högwälb. h:r Otto Vellingz 
remiss till tinget om [fol. 1050r] fasta, efter det går utom börden. 
 
42. Såsom wijd extraordinarie tinget som hölltz på Frössön d. 3 febr. sidstl. häradzrätten 
föranletz att upskiuta saaken emellan för detta häradzskrifwaren wälb:de Lars Sundberg och 
borgaren i Gefle Anders Åhman, angående något ostämplat godz som a:o 1696 här på 
marknaden blifwit för confiscabelt anhållit, till dess att dee attester som Åhman producerade 
af häradzskrifwaren Johan Strandell och hustru Elisabet Larsdotter från Hudichzwald blefwo 
besworne, hwilket och skiedt är, som borgmästare och rådz breef ifrån Hudichzwald d. 22 
martij och 14 junij sidstl. uthwijsa, och emädan Åhman är uppå befallningzman wälb:de 
Lorentz Backmans begiäran till påstående ting instämbd, som af borgmästaren och rådz breef 
ifrån Gefle d. 31 juli är att see, dy blef saaken företagen, och för Åhman inställte sig ländz-
mans [fol. 1050v] son i Brunflod Israel Agerberg, och framblade Åhmans fullmacht för brodren 
Johan Agerberg d. 14 aug. 1697, så och ett Åhmans breef till broderen af samma dato, hwilka 
documenter Johan Agerberg, som af sin beställning i Herrieådahlarne hindrat är, har brodren 
updragit. 
 Det in februario håldne protocoll blef upläsit och funnes fölljande sorter inhåldne, 
nembl:n 
    [k.m:t] 
 23 ¾ al. swart sarge à 1 d:r 28 öre   44: 17 
 24 ⅛ al.swart rask à 6 m:k    36:   6 
 20 ⅛ al. rödt dito à 6 m:k    30:   6 
 22 ¼ al. grönt d:o à 6 ½ m:k    36:   5 
 6 ½ al. swart grofft kläde à 10 m:k   16:   8 
 3 ¾ al. grönt dito à 3 d:r    11:   8 
 6 al. swart gemeent polomit à 9 m:k   13: 16 
 14 ¼ al. brunt kierssin à 7 m:k   25: 12 
 [1]8 ¼ al. blått saijn à 30 öre   17:   3 ½ 
 14 al. randigt tryckt lärft à 1 d:r   14:  – 
 4 al. d:o à 1 d:r      4:  – 
 5 ¼ al. d:o à 1 d:r      5:   8 
 9 ½ al. randigt franst lärfft à 4 ½ m:k   10: 22 
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 12 st. randiga näsedukar à 1 d:r 28 öre   22: 16 
 [fol. 1051r]  
 8 al. rödt öfwerkijk à 30 öre      7: 16 
 9 al. swart lärfft à 9 m:k    20:   8 
 6 ¾ al. sletzing à 3 ½ m:k      5: 29 
 4 [½] al. d:o      3: 30 
 9 al. d:o      7: 28 
 9 al. tryckt lärfft à 1 d:r      9:  – 
 8 ¼ al. d:o med roser à 1 d:r      8:   8 
 7 ¾ al. calmink el:r bommersiden à 30 öre     7:   8 ½ 
   356: 31 
 
 Derwijd befallningzman Bachman påminte att större deelen af godzet är af den storleek at 
det icke kan för några stufwar ansees, utan är dee heela stycken, hwilka som de ostämplade 
äro, begiärte han att dee efter Kongl. Maij:tz placat af åhr 1693 måtte för confiscable för-
klaras, och hwad Strandels och hustru Elisabetz attester angår, så uthwijsa dee intet att den 
stämpelen som fölgdt med äntel:n warit af dee stycken här finnas. Sedan säger Strandell i sin 
attest att af det swarta sarget han kiöpt, en deel warit öfrigit, men när befallningzman 
[fol. 1051v] seer på listan, finnes det swarta sarge der står till 23 alnar, och således nästan heela 
stycket, icke heller säger Strandell att det war af något nytt upskorit stycke. 
 Israel Agerberg hade härwijd intet att säija eller påminna, allenast begiärte han det rätten 
wille Åhmans saak rättwijsligen ansee, och till det sluut hielpa som Kongl. Maij:tz förord-
ningar förmå och påbiuda. 
 Detta alt har häradzrätten i behörigt öfwerwägande tagit, och ehuruwähl And. Åhman 
will föregifwa att detta godz, som han kiöpt af handelsmannen från Gefle, Daniel Behm, med 
hwilken han hafft rächning, woro richtigt, men stämplarne af förseende blifwit bortskorne, 
hwilket han utaf häradzskrifwaren Strandellz och hustru Elisabetz attester will bewijsa på 2:ne 
st. wara händt, hwilket med de andra lättel:n kunnat sig tilldraga. Dock emädan hwad desse 
attester angår, befallningzman [fol. 1052r] emoot dem har exciperat att dee intet i synnerheet 
och fullkombl. intyga det de afskorne stämplarne woro af någotdera stycket som här confis-
cerat blifwit, warandes det äfwenwähl emoot Åhman att hoos honom en så stoor quantitet 
ostämpladt godz är funnet, hwar ibland är en hop förbudne lärfft, hwarom Åhman sielf uti sitt 
breef till Agerberg d. 14 aug. twifwelsmåhl drager, och dy begiärar att för lindrigt prijs fåå 
återlösat. Och alldenstund Kongl. Maij:t uti dess nådigste förordning af d. 23 junij 1680 på-
biuder det alt godz som således utan stempell finnes, skahl, ehwar det ärtappas kan, för con-
fiscabelt förklaras och ärkiännas, fördenskull dömmer och häradzrätten ofwan specificerade 
godz och tygh att wara confiscerade. Skulle och ibland linnetygen finnas några sorter som 
komma under Kongl. Maij:tz placat och förbud af d. 14 maij 1694, så skall utom confisca-
tionen derföre bötas 3 dubbelt af dess wärde, blifwandes för öfrigit Åhman dess regress 
lembnat hoos dess afnämare, om han förmeenar [fol. 1052v] sig fog hafwa honom att sökia. 
 
43. Samma dag förekom rusthållaren Jöran Månson i Måhläng, begiärandes sluut uti den af 
h:r generalmajorn och landzhöfdingen d. 13 febr. 1695 hijt remitterade saak emellan hans 
hemman och capiteins boställe Wällwijken, om en lägde, hwilken [i] forna tijder från Måläng 
till capiteins boställe Wällwijken är förpantat, begiärandes den åter, hwilken saak 1696 [på] 
wårtinget förewarit, och då upskuten, alldenstund ingen war förordnat som chronohemmanetz 
eller boställetz rätt på h:r landzhöfdingens wägnar invigilerade, och h:r öfwersten sig deraf 
intet weelat taga, och dy kunde nu icke heller något dertill giöras, utan skulle h:r general-
majorn och landzhöfdingen härom tillskrifwas. 
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44. Ehuruwähl att Erich Ersson i Östberg wille det Olof Ollson i Miälle allena skulle ståå för 
den förfalskade magazins miöltunna, hwaröfwer på sidsta ting dömbdt är, så tillsades doch 
parterne at rätta sig effter domen. [fol. 1053r]  
 
45. Såsom till saaksens afslutande emellan Jon Steensson i Kiählen och postmästaren Swän 
Danielson om 7 d:r s.m:tz rest för en häst Swän Danielson har caverat före och profwiant-
skrifwaren från Norrie Petter Petterson a:o 1677 af Jon Steenson fådt, 1694 åhrs protocoll 
icke war wijd handen, dy skiötz saaken upp till nästa ting. 
 
46. Oppå undfången fullmacht af öfwersten wälborne h:r Carl Hårdh d. 5 novemb. sidstl. 
kärade fäldtwäbelen manhafftig Johan Bergklyft till för detta ländzman Alexander Pålack an-
gående något swårt taal, som Pålack d. 15 junij sidstl. uti Wagle skall om h:r öfwersten fört, 
och dragoun Erich Palmquist åhördt, hwilken det för capitelieutnanten wälb. h:r Anders Tref-
fenberg angifwer, beropandes sig på wittnen som det skohla betyga kunna, och emädan 
Pålack oachtadt han lagl. citerat woro, sig lijkwähl intet inställt, utan till Stockholm förreest, 
dy begiärte fältwäbelen på sin h:r principals wägnar att saaken icke desto mindre måtte 
[fol. 1053v] efter processen företagas, wittnen afhöras och dom i saaken falla. 
 Härwijd framträdde Pålackz hustru Margreta Ersdotter, enskyllandes sin mans utheblif-
wande, hwilken icke allenast har a[f]bidat den först uthsatte terminen, utan och långdt öfwer 
till Helgomässo här förblifwit, och alldenstund ändå intet hörtz af än tinget stå skulle, hade 
han förreest till Stockholm hoos Hans Kongl. Maij:t jempte flere andra af detta landetz in-
byggiare, att underdånigst sökia Kongl. Maij:tz nåde, förutan andra dess angelägenheeter 
emoot h:r öfwersten att uthföra, hwarom han fådt 2 breef efter sig, det fältwäbelen begiärte 
måtte protocolleras, det hustrun föregifwer att Pålack skall fådt 2:ne breef ifrån Hans Kongl. 
Maij:t. Derpå hustrun sig förklarade att hennes ord eij woro sådane, utan skall h:r lagman 
skrifwit honom 2 breef till, betygandes der hoos att hennes man icke hade reest bort lijkasom 
att draga sig undan denne saaken, hwar uti [fol. 1054r] han oskyldig skall wara, utan att uthföra 
sin saak emoot h:r öfwersten, och då den blifwer sluten får man sij huru hennes man blifwit 
handterat. Fältwäbelen wille med Pålackz hustru intet hafwa att giöra, eller att hennes talan uti 
detta måhl skulle attenderas, hälst hon icke woro capabel att ståå för en rätt, alldenstund 
henne en dom woro öfwergången, inlefwererandes h:r capitenlieutnanten Treffenbergz breef 
denne saaken angående till h:r öfwersten af d. 20 junij sidstl., deruti han refererar huruledes 
då Palmquist d. 15 junij warit hoos Jonas Kuut i Wagle att söma, hade Pålack bland annat 
kallat h:r öfwersten skiällm, och att Pålack dessutan något för skall kallat h:r öfwersten för en 
gammal grå skiälm, som Jonas Kuutz hustru för Palmquist skall uthsagdt. Till wittnes häröf-
wer beropade sig fäldtwäbelen på dragounerne Erich Palmquist och Erich Blom, Kutens 
hustru Lucia sampt hans döttrar Gertrud och Margreta. Pålacks hustru sade att rätta wittnen I 
hafwa, [fol. 1054v] den ena lupit gattulopp, det fäldtwäbelen begiärte at noteras. Sedan emoot 
Palmquist exciperade Pålacks hustru som hennes mans widerdeloman, hwilken dessutan i 
deras huus giort hemgång, dertill han nekade, säijandes att om så woro, hade hon kunnat 
derföre citera honom. Sedan sade hustru Margreta att Kuuten och hans hustru ligga i träta med 
hennes man, så att och i en annan saak emoot Pålack, Kuuten är blifwen jäfwad. Fäldtwäbelen 
itererade sin förra begiäran, påståendes att hustru Margreta måtte afwijsas, emädan han henne 
icke will eller kan god kiänna, med anhållande att saaken till sluut företagas måtte. Och 
alldenstund tingzrätten detta till öfwerwägande wille företaga, dy befalltes parterne afträda, 
och resolverades. 
 Att såsom tingzterminerne för Kongl. commission skull, som läng[r]e uthdrog än man 
tänckte, äre 2 gånger blifne förändrade, warandes [fol. 1055r] Pållack till den första terminen in 
sept. citerad, och för än notification om den termin uthgick, war han bortreest, eftersom och 
häradzrätten, hwad hans afreesa anbelangar, den icke heller annars än för ett laga förfall kan 
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ansees, som uti processens 2 punct § 8 sin grund hafwer, alldenstund han jempte åthskillige 
andra till Kongl. Maij:tz onåder är dömbd, hwaröfwer såwähl som i flere måhl, hwilka af 
Kongl. commissionen remitterade blifwit, Hans Kongl. Maij:t i underdånigheet, Pållack måtte 
sökia, willjandes fäldtwäbelen med hans hustru intet ståå till rätta; fördenskull och i anseende 
till desse omständigheeter kan intet häradzrätten honom Pållack, som laga förfall hafwer, för 
en contumax ansee, eller i hans frånwaro saken företaga, wittnen afhöra och dom härutinnan 
fälla. 
 
47. Oppå Sunne kyrkias wägnar [fol. 1055v] tilltahlade kyrkioherden ehrewyrdige h:r Erich 
Staf kyrkiowärden Per Ollson i Åkereng om 66 d:r 1: 8 s.m:tz rest, som för dess förrättning 
från 1688 till 1692 Per Ollson med sahl. Båhl Persson i Swedie skohla komma till kyrkian att 
häffta före, och det effter en rächning som nu warande befallningzman wäll:de Lars Sundberg 
giort emellan h:r probsten ehrewyrdige h:r Mårten Lundell och kyrkiowärderne, hwilken h:r 
probsten d. 1 hujus har underskrifwit, med sådan meening att kyrkiowärderne derefter skohla 
blifwa till kyrkian skylldige 301 d:r 17 öre k.m:t, som sielfwa rächningen uthwijsar, och 
emädan h:r kyrkioherden Staaf 1692 har antagit kyrkians medell att giöra redo före, som 
Kongl. Maij:tz förordningar påbiuda, så will han detta saldo richtigt hafwa uth till kyrkian. 
 Per Ollson nekade aldeles att wara kyrkian något skyldig, utan [fol. 1056r] skall för sine 
åhr giordt alt richtigdt, men skulden stodo hoos h:r probsten, och denne rächning 
anbelangande, så wille han den icke heller agnoscera, efter han derwijd icke warit tillstädz 
eller hörder, be-giärandes fördenskull att komma till rächningz med probsten, som har alla 
hans documenter om händer, och intet han allena sökias sedan Båhl Person död blifwit. H:r 
kyrkioherden begiä-rade sluut och att penningarne måtte komma till kyrkian och dess nytta, 
alt efter Kongl. Maij:tz nådige förordningar, upwijsandes en h:r probstens revers d. 4 julij 
1693, huru han hade till honom för giord öfwerlefwerering till Sunne kyrka måst betahla 200 
d:r k.m:t, för hwilket kyrkioherden måst hafwa sin regress. 
 Resolutio. 
 Ehuruwähl att häradzrätten giärna wehlat afhielpa h:r kyrkioherdens anförde saak på 
Sunne kyrkians [fol. 1056v] wägnar, så att hon må komma till sine 66 d:r 1: 8 s.m:t, men emä-
dan Per Ollson i Åkereng aldeles exciperar emoot h:r probsten Lundels producerade rächning, 
den h:r kyrkioherden will sig för ett skiähl betiäna utaf, gifwandes samma rächning det wid 
handen att h:r probsten med kyrkiowärderne tillijka hafft dispositionen af medlen, fördenskull 
kan häradzrätten sig härutinnan intet yttra för än h:r probsten Lundell med Per Ollson och 
Båhl Perssons samptel:e arfwingar blifwa häröfwer instämbde. I medler tijd förbehålles kyr-
kian dess rätt, så till capital som interesse hoos den som kommer att succumbera [förlora]. 
 
48. Så hade och h:r kyrkioherden till innewarande ting låtit stämma Hemming Ollson i Wäst-
byn för någon rest till Frössö kyrkia à [111] d:r 19: 8 s.m:t för de år han kyrkiowärd [fol. 1057r] 
warit, begiärandes att han det samma måtte uthbetahla. Och emädan Hemming intet wille 
kiännas wijd detta saldo, ehuruwähl han alla påsterne in debito icke kunde förneeka, så inlade 
h:r kyrkioherden en häradzrättens dom d. 7 junij 1696, derest efter en a:o 1686 sluten räch-
ning pro annis 1682, 1683, 1684 och 1685 Hemming och Måns Jonson i Rijse debiteras för 
126 d:r 31: 3 s.m:t, deraf på Hemmingz deel allena ankom 113 d:r 10 s.m:t, dessutan han och 
upborit testamente för 1686 2: 10: 16 s.m:t efter magister Anzenij son, så och 1 tunna korn af 
Olof Nillson i Wästerhuus 3 d:r s.m:t, det han jempnwähl wederkiändes, så att heela resten 
blef, sedan de betalte påsterne honom goda giordes, 111 d:r 19: 8 s.m:t. Hemming sade sig 
ändå intet blifwa så mycket skyldig, det h:r kyrkioherden förmeente bestå uti 4 tunnor kyr-
kians sädh, som fienden 1677 borttog à 3 d:r s.m:t, och sedan uti 3 ¾ tunna, hwilka [fol. 1057v] 
af 1678 åhrs tertial till militien tagne äro, och Hemming af Carl Wargz och Lars Sundbergz 
quittence bewijste, för hwilka h:r kyrkioherden hållit sig till Hemming så länge han der å 
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ingen afskrifning erhållit, ehuruwähl att om desse 3 ⅓ tunna Hemming såwähl 1692 som 1695 
hoos h:r landzhöfdingarne ansökning giort, och honom blifwit lofwat befodran att åthniuta. 
 Sedan nu Hemming hafft part af denne h:r kyrkioherdens rächning, inlade han en 
contraräkning, derest han sig allenast giör skyldig 13 d:r 19: 8 s.m:t, med påstående att h:r 
kyrkioherden wijsa måtte, hwar uti dee bestå. H:r kyrkioherden frågade Hemming om han då 
tillstår sig wara kyrkian något skylldig? Rp. att han intet kan det samma neeka. H:r kyrkio-
herden uthleet sig wijdare emoot Hemming Ollsons nu inlagde räkning. Först hwad dee 35 d:r 
s.m:t [fol. 1058r] angå, så äro dee i 1686 åhrs räkning uptagne och kunna nu andra gången icke 
honom berächnas. Det halfwa ankar spanskt wijn à 11 d:r har kyrkian aldrig fådt, låset till 
Sunne kyrkia hade h:r probsten fört tijt upp och till kyrkian förährat, det och klockaren witt-
nade. För Hans Larsons gamla rest war Hemming intet graverad, och dy kan han den icke 
heller afföra. Isac Strandels 10 d:r lär h:r probsten med wijn betalt. De öfrige posterne kunna 
Hemming intet berächnas, utan synes dee böra komma honom till last uti debet. Hemming 
Ollson kunde än häröfwer ingen säker underrättelse gifwa, och fördenskull blef detta till nästa 
ting upskutit, dess innan Hemming med h:r kyrkioherden bör wijd 5 d:r s.m:tz wijte liquidera, 
och hwad då strijdigt blifwer, will rätten afdöma, kyrkians rätt, så till capital som interesse i 
Hemmingz egendom, i medler tijd [fol. 1058v] reserverat och förbehållen. 
 
 
 
 
Ting 28 – 31 mars 1698 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 579r – 614r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: dombok saknas. 
 
Anno 1698 d. 28, 29, 30, 31 martij höltz ordinarie laga ting med allmogen af Sunne tingelag 
uti Frössöö sochnestufwa, närwarande ländzman Michell Barck och nämbden. 
 Per Biörsson i Hara  Oloff Rechartson i Långåker 
 Jöran i Måläng   Per Ersson i Wagle 
 Gunnar i Knytta  Lars Ollson i Wagle 
 Oloff Ollson i O[rr]wijken   Nills Person i Mälbyn 
 Nills Jöranson i Fanbyn  Jon Taggeson i Månsåsen 
 Måns Jonson i Giärde  Jon Mårson i Målstad 
 
1. Uthi Per Erssons ställe i Degernäs och Nills Jonssons i Mållstad, som fått dimission 
[hemförlovning, avsked], antoges till tolfmän Måns Jonsson i Giärde och Jon Mårsson i Mål-
stad, hwilka och deras troo- och huldheetz eed aflade. Sedan bewilljades Per Biörson i Hara 
för dess ålderdom afskiedh. 
 
2. Aflade fölljande säxmän deras eed, nembl. Thol Torfinsson i Hara, Siuhl i Mälbyn, Per 
Nillson i Bällstad, Lars Ersson i Steensgård, Måns i Backe, Per Anderson Källman och Olof 
Jöranson i Torpp. 
 
3. Förekom för häradzrätten wälb. h. Magnus [fol. 579v] Gabriel Willensens och anhöllt om 
sluut i saaken emot Måns Pållson i Slandrom, angående ärsättning för den häst han 1694 wijd 
Slandromslandet kiört neder under isen, förmedelst det att Måns Pålson en osäker ijs skall up-
stakat, och sedan interlocutorie domen d. 14 octob. 1696 war upläsen, som pålägger Måns 
Pålson med sielf sins eede sig att befrija, det han af wårdzlöösheet eller argheet icke hade 
bem:te ijs upstakat, och Måns Pålson nu såwähl som wijd sidsta ting samma eedh anböd, 
exciperade Willensens der emoot 1[mo]) eftersom Måns Pålson skall 1681 en swår dom wara 
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öfwergången, 2do) att han i sin christendom skall wara något swag. Det förra angående, så 
fans af bem:te åhrs protocoll d. 16 maij att Måns Pållson för giort tillwijte till Jonas Kuut är 
dömbd till 3 m:k s.m:t efter det 43 cap. Ting.b. Hwad det senare angår, så betygade h:r 
kyrkoherden Staaf att Måns Pålson wähl icke woro ibland de snällaste, men i sin christendom 
doch såwijda förekommen att han förstod sin sahligheet och brukade sine sahligheetzmedell. 
H. Willensens [fol. 580r] lembnade detta till häradzrättens afslutande som dee finna lag och 
processen lijkmätigdt, hafwandes han intet kunnat förbijgåå det för sin deel att påminna. Togo 
afträde. 
 Då detta wardt öfwerlagdt, stannandes rätten deröfwer i fölljande sluut och tancke; att 
såsom af ofwanbem:te protocoll det finnes att Måns Pållson för witesmåhl efter det 43 cap. 
Ting.b. allenast har bött 3 m:k s.m:t, så kan häradzrätten icke finna det giöra honom incapabel 
att frija sig sielf och sin skuld, warandes intet för något wittnesmåhl hwarutinnan egentel:n 
sådane exceptioner pläga till pass komma, förutan att och det är redan en res judicata [avdömd 
rättssak] att han skall swäria, hwar ifrån häradzrätten intet fåår gåå, utan att Willensens söker 
högre handen derutinnan. 
 Denna resolution blef honom muntel:n sagd, då han förklarade sig dermed wara till frijdz, 
önskandes allenast dom och sluut i saaken. Och sedan när Måns Pålson efter föregången alf-
warsam åthwarning hade i anledning af interlocutorie domen eeden aflagdt, företogz hufwud-
saken, hwarwijd först uplästes 1696 åhrs protocoll, [fol. 580v] då Willensens påminte att såsom 
utaf hans upwiste proof finnes det bonden en odugel. ijs har upstakat, hwarigenom hans häst 
är förolyckad, det han fördenskull måtte skadan ärsättia, hållandes han sig wijd Måns, som är 
principalen, men skulle wara något att tilltala Olof Månsson före, så wille han honom fram-
deles sökia. Måns Pålson förmeente att Willensens woro sielf wållande till hästens död, då 
han befalte karlarne, som honom till hielp kommo, att kasta bort stängerne, och elliest att ijsen 
brast war intet han orsaken till, utan töwädret, som den dagen inföll, wijsandes nogsampt hans 
märke, det edel. wittnen besworit att isen der inwid war ett qwarteer [tjock]. Uppå tillfrågan 
huru långdt detta passerade från landet? Swar: Willensens, att det kunde wara något längre än 
till Stocke, som pröfwades wara 1/16 mijhl, så att det knapt hördes ropet. Q. om parterne icke 
woro benägne att förlijkas? Willensens swarade att om han får halfwa penningarne, som han 
sig för uthlåtit, woro han nögd, men Måns Pålson beklagade [fol. 581r] sin oförmögenheet nå-
got att uthgifwa, hälst han intet annat kan finna än att han aldeles är oskylldig. 
 Emellan wälb:ne h:r Magnus Gabriel Willensens, kärande, och Måns Pålson i Slandrom, 
swarande, angående den ärsättning och betallning som h:r Willensens af honom prætenderar 
och påstår för den häst som på isen nedanför Slandrom har nedkiört och förlorat, jempte 
skadestånd och expenser, är detta häradzrättens äntel. dom, gifwen Frössöö sochnestufwa d. 
29 martij 1698. 
 Det föredrager h:r Magnus Gabriel Willensens hurusom a:o 1694 d. 25 novemb. när han 
kom reesandes Slandromslandet förbij, skall han efter bondens Olof Månssons försäkran att 
isen woro god, reest neder på siön, hälst emädan och den af Måns Pålson war uthstakat, men 
icke bättre händt än att isen brustit och hästen blifwit förlorad, hwartill såsom Måns Pålson 
skall wållande wara, aldenstund han allena för sitt land stakat uth wägen, och ingen mehra, 
ändoch isen eij warit tiockare än 3 twerrfinger, som h:r [fol. 581v] Willensens af det då straxt i 
goda mäns närwaro tagne profwet wille bewijsa, så att om merbem:te ijs om lördagen warit 
stadig, hade den öfwer natten till söndagen icke kunnat så blifwit förswagadt, eftersom eij 
heller någon windwaak derpå är funnen, påståendes dy att Måns Pålson, som sig till förlijk-
ning eij will förstå, måtte efter wittnens uthsaga hästen med 120 d:r s.m:t betala, jempte 20 d:r 
10 öre s.m:tz expenser. 
 Men såsom emot h:r Willensens angifwande, Måns Pålson har edel. erhållit a[tt] han 
bem:te is icke af någon wårdzlöösheet eller argheet har upstakat, någon der medelst att skada, 
utan at han eij annat wettat eller förstådt än den samma woro god och duchtig, eftersom och 
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häradzrätten af det prof Måns Pålson har frambtedt, och 2 edel. wittnen hafwa betygat, dagen 
efter wara tagit 1 à 2 alnar från waken, har befunnit isen der warit en twärrhand tiock, fast 
dagen tillförenne, då olyckan skiedde, det ett starkt töwäder blåste, men ingen af de andra 
[som] deröfwer reeste förolyckades. Förutan [fol. 582r] detta har Per Jönsson i Slandrom, hwil-
ken af h:r Willensens till wittne är påberopad, jempnwähl efter aflagd eed, berättat att han 
med en annan dräng lupit åstad och haft stänger med sig att hielpa upp hästen, men när de på 
isen mött h:r Willensens, hade på hans befallning dee kastat stängerne från sig, doch sedan 
måst wända åter efter dem, och när dee äntel. kommo tilbakas, hade hästen warit steel och 
död, hafwandes waken der skadan skiedde warit 1/16 mijhl från landet, och således mädan 
desse karlar denne wäg luppe fram och tillbakas, hästen mycket farit illa och blifwit förswa-
gat, som alt kunnat förekommas om de straxt fått taga stängerne med sig och honom hulpit 
upp. Fördenskull och i anseende till desse skiähl och omständigheeter kan häradzrätten eij 
annat finna än det Måns Pålson uti detta intet wållande är, så att han icke heller till något 
answar kan förbindas, utan blifwer han från h:r Willensens åtahl i detta måhl aldeles frij-
erkiändh. [fol. 582v]  
 
4. Såsom wäster Torfwalla man högel. klagade öfwer den åwärkan som ägesmännerne af 
Tåråsen och Rehnåsens afradzland dem på deras skatteskog tillskynda, altså förbödz det dem 
wij[d] 40 m:kz straff, och dee nu jempnwähl deröfwer till Brunflod ting offentel. citerade. 
 
5. Angaf ländzman Olof Jonsson i Häste det Per Jönsson i Wästbyn förleden Gregorij mark-
nad stulit från Nills Ollson i Wijke och Rödens s:n fölljande saaker. 
 
     s.m:t 
 1 st. spann    1: 16 
 4 skålp. kruut    3:  – 
 2 alnar trycht lärfft    1:  – 
 1 st. teenflaska   – : 12 
 3 par knijfwar   – : 12 
 4 st. hakringar   – :   8 
 1 aln tobbak   – :   3 
 Ett kort   – :   3 
 10 st. sijlar   – :   3 
     6: 25 
 
 Som desse pertzeler nu af nämbden wärderades, hwaröfwer han wähl blifwit instämd, 
men några dagar för tinget tagit flychten, hwarföre kunde nu intet till saaken giöras, utan skul-
le han efterslås och Nills Ollson i medler tijd tillåtit dess godz igentaga, som han rättel. kiänt 
hafwer. [fol. 583r]  
 
6. Såsom dragoun Mattz Örn uppå säxmans Per Ersons angifwande i Månsåsen måtte till-
ståå att förleden höst en söndag han leegat hemma från kyrkian, hwartill han intet laga förfall 
kunde uptee, fördenskull och efter 2 § i Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrutt dömbdes han 
till 1 d:r s.m:t, kyrkian och dee fattige hälfften hwardera. 
 
7. Det hade åter fäldtwäbelen Johan Bergklyft med Johan Broddeson och Olof Ollson i 
Swedie med Räcksiömännerne hwar annan vice versa låtit instämma angående någon dem 
emellan warande ägotwist, men alldenstund på fäldtwäbelens boställe, som crono är, ingen 
war som å Kongl. Maij:tz wägnar talade, fördenskull kunde häradzrätten icke mehra nu än på 
sidsta ting sig med den saken befatta. 
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8. Såsom för detta ländzman Hans Larson Biörkman har d. 13 febr. 1683 assignerat hustru 
Märit i Giärde af Oloff Pålson i Rijse bekomma 5 d:r 27 öre k.m:t af dess uthlagors rest pro 
a:o 1677, fördenskull hade hustru Märitz son Måns Jonsson nu deröfwer låtit instämma Olof 
Påls [fol. 583v] enkia hustru Margreta Persdotter, hwilken samma skuld icke wille ärkiänna, 
utan med sin quittencebook wijsa att den woro betallt, hwarest och fans ett quittence med 
Jonas Kuutz nampn, deruti 1677 åhrs uthlagor 16 d:r 13 öre s.m:t således quitteras, att på sin 
mans wägnar hon upburit halfwa 1677 åhrs ränta, och den andra hälften har Kuut sielf emot-
tagit. Detta quittencet bestridde Kuut aldeles som orichtigt, hälst det icke heller war hans 
hand, med en stijhl som obekant war, så att rätten bem:te quittence icke kunde gilla. Och så-
som Kuut för detta wille hafwa sin satisfaction, begiärandes till den ändan anstånd till nästa 
ting; fördenskull wardt det ena med det andra dertill upskutit. 
 
9. Inlade Per Ersson i Siör en förtächning på åthskillige tingelagetz tolfmän, som än åter-
stodo med den carolin till mans dee honom lofwat för den, för dem samptel. till Stockholm 
giorde reesa, och som dee intet kunde neeka härtill, Per Ersson detta och än mehra pröfwades 
[fol. 584r] wähl hafwa förtiänt, dy pålades dem samptel. honom med första att förnöija. 
 
11.[!] Oppböd Per Ollson i Wästbyn dess farbroders Hemming Ollsons hemman, hwilket ho-
nom d. 16 octob. 1697 emot sytning är updragit, 1 gången. 
 Uppbödz Steengårdz hemmanet 2 gången. 
 Dito Jon Ollsons hemman i Måläng 1 gången, hwarpå ingen åbo är, eller sig om dess be-
stående will bekymbra. 
 
12. Opplästes dee Kongl. placater och förordningar som wijd förra tingzställen specificeras. 
 
13. Samma dag föredrog Per Ollson i Giärde hurusom hans fader Olof Giälson hade d. 5 jan. 
1650 utaf Erich Larsson i Bräcke kiöpt en myra, ben:d Tybrandzmyran, för 5 r.d:r, hwilken 
den tijden warit skogwuxen och allenast en taklöös lada uppå, och såsom Tohl Torfinsson i 
Bräcke nu samma myra klandrar, så har Per Ollson welat afbida rättens dom deröfwer, på det 
han må wetta om han den wijdare må upbruka eller eij. Thol Torfinson [fol. 584v] wille wähl 
myran igenlösa, men derföre intet mehra gifwa än hälfften af penningarne, aldenstund bem:te 
myrslått skall myket wara skogwuxen och wanbrukat, der emoot Per Ollson af kiöpebrefwet 
bewiste att den sådan warit när hans fader henne fick, påståendes fulla penningarne, eller och 
att fåå behålla slåtten. 
 Resolutio. 
 Så frampt parterne icke elliest kunna föreenas, bör Per Ollson, i föllie af Kongl. Maij:tz 
nådige resolution d. 12 febr. 1696 som påbiuder att för indeelningzwärketz skull ägorne skoh-
la förblifwa som de nu äro, denne Tybrandzmyra behålla, och Erich Larsson förbudit derpå 
någon åwärkan wijdare att giöra låta, eij heller Per Ollson tillåtit myran på något sätt uth-
widga. 
 
14. Det föredrog ländzman Michell Barck hurusom på sidstl. marknadt drängen Olof Hans-
son i Wijke hafft 2 à 3 alnar hållandzlärfft till sahlu, som förrijaren Swän Malm af honom 
tagit och till ländzman lefwererat, förmeenandes ländzman att såsom det är ostämplat och 
elliest förbudit [fol. 585r] godz, att Olof Hansson måtte derföre wederbörl. ansees. Olof 
Hansson swarade att när han med sin huusbondes lass reste till Heedemora, hade Per Erssons 
hustru i Degernääs honom ombedit för sig kiöpa 2 à 3 alnar hållandzlärfft, och såsom han 
första dagen på marknaden icke blef samma hustru warsse, eij heller andra dagen, ämbnade 
han lärfftet försällia, eftersom han sine penningar eij umbära kunde, men att med lärftet woro 
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richtig handlat erböd han edel. erhålla. Per Ersson i Degernääs betygade jempnwähl att så 
woro Olof Hanson och hans hustru emellan handlat och aftalt. 
 Förrijaren Malm sade att Olof Hansson af lärfftet såldt en aln till en pijga, det Olof icke 
neka kunde, men kiände samma pijga intet. Furrijaren refererade att han tänckte behålla det 
andra som nu är qwar och upwist blef till 2 alnar, men såsom han fant det wara förbudit godz, 
tog han det af honom, förmeente doch att Olof skall hafft mehra lärfft, dertill Oloff nekade, 
säijandes det wara lögn, hwar emot som en [fol. 585v] injurie furrijaren protesterade. Till att 
komma till liuus härutinnan wart med parternes samtycke Per Erssons hustru Elin Jönsdotter 
hörd, som edel. wittnade att hon ombedit Olof Hansson för sig att kiöpa 2 à 3 alnar fijnt lärfft 
i Hedemora, hwilket att afhämpta hon eller hennes man intet kommo för än andra dagen in 
emoot afftonen, och der före hade Olof Hansson, tänckiandes att hon intet wille behållat, 
uthbudit. 
 Resolutio. 
 Såsom medh Oloff Hansson Per Ersons hustru i Degernääs, hustru Elin Jönsdotter, inty-
gat hafwer, det hon bedit honom för sig att kiöpa 2 à 3 alnar fijnt lärfft i Heedemora, och efter 
hon eij kom straxt på marknaden, har han warit sinnat det föryttra, på det han skadelöös måtte 
komma der ifrån, warandes elliest hwad lärfftet angår, det befunnit att det är medelfijnt hål-
landzlärfft, hwilket efter Kongl. Maij:tz nådige placat d. 14 martij 1694 icke är något förbudit 
godz, och fördenskull, i betrachtande till desse omständigheter, [fol. 586r] finner häradzrätten 
skiähligdt att Oloff Hansson må besagde hållandzlärfft behålla. Doch skall han efter det 43 
capit. Ting.b. böta 3 m:k s.m:t för det han förrijaren Mallm osanning tillagdt. 
 
15. Skallmäijblåsaren Abraham Sidenius kärade till Måns Nillson i Stocke och dess hustru 
Barbro Hansdotter om 2 st. getter som dee för 3 åhr sedan tagit af honom på leega, med 
försäkran dem frij och behålldne att återlefwerera, men in på winteren hade de af skabb 
blifwit inficierade och således förderfwade, påståendes derföre sin betahlning à 3 d:r k.m:t 
styck. Måns Nillson med hustrun nekade icke till att dee ju getterne på besagde sätt hade 
friska emottagit, men beklagade att dee om winteren blifwit utan deras förwållande skabbige, 
då de budit dem Sidenius åter, förmenandes sig således icke kunna till någon ärsättning för-
bindas. Sidenius tillstod wähl att getterne blefwo honom budne, men sedan dee woro skiämde 
kunde han dem intet emottaga. [fol. 586v]  
 Resolutio. 
 Såsom Måns Nillson och hustru Barbro tillstå sig desse 2 st. getter behåldne och friska 
hafwa om händer tagit i förwar, så åligger dem och i förmågo af det 8 och 9 cap. Kiöp.b. L.L. 
Sidenius för dem betala med 20 öre s.m:t st., eftersom sedan dee dem om händer fått, dem 
ålåg bem:te getter att wårda och answara. 
 
16. Det hade ländzman Michell Barck åter låtit instämma pijgan Margreta Enocksdotter från 
Mellpad jempte munsterskrifwaren Hambræus angående föröfwadt öhlsällning sampt landz-
kiöp med tobbak och andre pertzeler, då Hambræus sin skrifftel. förklaring inlade, af innehåld 
 1.) Att han denne pijga hoos sig intagit att lära sin hustru wäfwa, derunder hon såldt öhl 
och bröd åth såldaterne, hwartill hon hafft h:r öfwerstens tillstånd. 
 2.) Tobbaket woro från Stockholm kiöpt och af sahl. h:r häradzhöfdingens fruu hijt skic-
kat till honom, hwar ibland 2:ne rullar warit ostämplade, men af samma art som det stämpla-
de, och wijdare kan han icke till saaken swara, utan [fol. 587r] fruun, som godzet äger.  
 Uthan 3.) der ländzman förmeenar sig hafwa fog, kan han sökia bem:te fruu, som solven-
do är. 
 4.) Att pijgan gådt utur arresten, det råder han intet före, utan må ländzman sökia henne 
dherom, och icke honom. 
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 Q. om Hambræus påstår att detta alt war fruns godz? Rp. Jaa, och att fruun sändt det 
samma hijt att sällias, men lijtet derefter ändrade hon sig, säijandes att det små kramet, tob-
baket undantagandes, hade blifwit qwar af det godz fruun up till marknaden sände och eij fick 
föryttra, men pijgan skall dermed ingen kiöpenskap drifwit, men tobbaket 4 pund hade frun 
satt hoos honom inn att försällias. Ländzman sade att om Hambræus det bekiändt förr, skulle 
han heela tobbakzposten arresteradt. 
 Resolutio. 
 Såsom Hambræus will uti denne saaken inblanda sahl. h:r häradzhöfdingens Tetens fruu, 
hwilken icke citeradt är, altså måtte detta anstå till dess hon med pijgan Margreta och Hamb-
ræus tillijka blifwer instämbde och hörde. [fol. 587v]  
 
17. Sochneskrifwaren Jonas Kuut hade instämbdt hustru Gunnila i Dahlen och Nills Siuhls 
arfwingar för någon gammall uthlagors rest, den han har måst betala, fodrandes sin betahlning 
af dem. Regementzskrifwaren Molin lät uhrsächta hustru Gunnila för dess älände och siuke-
lige tillstånd. Men på Nills Siuhls arfwingars wägnar swarade sonen Erich Nillson det han eij 
annat wiste än sådant woro betalt, som hans moder för honom berättat, hafwandes Kuten 
sedan 1674 och 1680 intet kraft hennes man medan han lefde och kunnat sådant förklara. 
Kuut inwände att han det icke kunde giöra, aldenstund fadren war gammal och uthfattig, 
hafwandes han ofta så med honom som enkian tillbudit at liquidera, men intet kunnat föra 
dem till ståndz, och såsom detta war en mörk saak, så pålades dem wijd 1 d:r s.m:tz wijte till 
nästa ting att liquidera. 
 
18. S. d. upwijste regementzskrifwaren ehreborn och wälb:de h:r Nills Molin en org[inal?] 
cautionsskrift, den jempte sahl. h. Hans Bröms, Per Ersson i Wagle d. 14 martij 1694 hafwa 
underskrifwit, och för [fol. 588r] munsterskrifwaren Johan Risingz upbörd pro a:o 1694 cave-
radt, och såsom Rising för besagde åhr kommer att häfta för 72 d:r 20 öre 20 ½ p. s.m:t, så 
begiärte h:r regementzskrifwaren att till säkerheet för Kongl. Maij:tz medell, Per Erssons 
egendomb i Glasätter måtte intechnas till dess han samma skuld sig afbördar, som på honom 
kan ankomma. Per Ersson kunde intet neka till sitt nampn och bomärke, men wille förtydat så 
att han för Risingz föraretiänst caverat, hwar emoot honom förehölltz att för samma tiänst 
ing-en borgen behöfwes. 
 Och såsom cautionsskriften war klar, och nampnet med bomärket kiändes Per Erson wijd, 
fördenskull och till dess denne skuld blifwer clarerad och betallt, intechnades Per Erssons 
löösa och fasta egendomb, Kongl. Maij:t och cronan till säkerheet. 
 
19. Dragounerne Olof och Johan Swahn hade nu tillijka låtit instämma Olof Jönson i Deger-
nääs om deras fädernes hemman Geenwall, hwilket Olof Jönsons fader försåldt, men efter 
hans död tagit det igen, i 4 åhr brukadt och der under [fol. 588v] affördt både höö och hallm, 
hwarigenom det öde blifwit och cronan tillfallit sampt en annan åbo derpå satter, påståendes 
dy att sonen Oloff Jönsson måtte anten tillställa dem den af hans fader för bem:te hem[man] 
upborne kiöpschilling af 29 r.d:r 3 ort, efter quittencet d. 21 novemb. 1669, eller och skaffa 
dem deras fädernes hemman åter. Oloff Jönsson swarade att hans fader hade efter Bängdt i 
Geenwall måst taga detta hemman i betahlning, och när han brukadt det en tijd, updrog han 
det till Oloff och Johan Swans fader, att han skulle gifwa honom sine penningar, men han 
betahlte intet derpå. När han dödde war gården nästan öde, derföre befattade hans fader sig 
intet med honom, utan befallningzman Flodin updrog bem:te gård till Olof Jonsson. Olof 
Jonsson upwiste för sig häradzrättens dom s. 24 octob. 1681 att tillträda Geenwall och betala 
1678 och 1679 åhrs uthlagor, sampt det besittia till dess creditorerne honom uthlösa, eller 
efter laga procedere det behålla, hwar å han erhållit 3 laga upbud, d. 25 octob. 1681, [fol. 589r] 
d. 22 apr. och 2 decemb. 1682. Uthlagorne för ofwantalde åhr hade han och clarerat, så när 
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som på 8 d:r s.m:t, det han med Jonas Kuutz quittence bewiste, hafwandes och dee 8 d:r s.m:t 
wehlat betala, men ingen dem emottagit. Att gården wijd hans anträde 1680 warit mycket 
wanbrukadt bewiste han af hållen huusesyn d. 3 apr. 1680, som skiedde för än han d. 22 maij 
samma åhr blef der uti af Flodin immiterad, begiärandes Olof Jonsson nu fasta, efter han 
härmed lagfarit hafwer. Uppå tillfrågan om emellan Jöns Jöranson och Swahns fader något 
kiöpebreef blifwit uprättadt, swarades neij. Elliest angående quittencet på de 29 r.d:r, inwände 
Olof Jönsson att det intet för hemmanet, utan på någon annan skuld, eftersom Swahns fader 
warit hans fader och flere mycket skyldig. Sochneskrifwaren Kuut och nämbden wiste och det 
samma bewittna. Quittencet blef noga examineradt och befans deraf at det intet förmähler det 
desse 29 r.d:r på hemmanet woro betalte, utan på deras rächning dee sins emellan hafft. 
Dessutan tillstodh Johan Swahn [fol. 589v] att han war sine 25 åhr och Olof Swahn sine 27 åhr 
gammal. Wijdare war intet att påminna. 
 Emellan Johan guldsmedz sönner Olof och Johan Swahn, kärande, och Olof Jönson i De-
gernäs med Olof Jönsson i Rasten, swarande, angående hemmanet Geenwall, hwilket käran-
derne, som deras fader tillhörigt sökia att återwinna, är detta Sunne tingelagz dom, afsagd på 
Frössöön d. 30 martij 1698. 
 Det föredraga Olof och Johan Swahn hurusom deras fader Johan gullsmed skall utaf Olof 
Jonssons fader i Degernääs kiöpt hemmanet Geenwall och derpå betalt 29 r.d:r 3 ort efter 
quittencet d. 20 novemb. 1669, hwilket hemman Olof Jonsons fader efter deras faders död 
återtagit och så brukadt att det till ödesmåhl är förfallit, och updragit Oloff Jonsson i Rasten, 
hwilket alt som det under deras omyndige åhr är passeradt, påstå dee att anten fåå tillträda 
deras faders hemman eller och att Oloff Jönsson måtte dee uthgifne penningarne dem åter-
gifwa. Men aldenstund [fol. 590r] hwad Olof Jonsson i Rasten anbelangar, så finnes han efter 
laga dom d. 24 octob. 1681 wara dertill kommen sedan han året tillförene ärhållit häradz-
fogden Flodins immission deruti, hafwandes Olof Jonsson 3 oklandrade upbud för sig, och 
fördenskull kunna desse kärander honom intet wijdare tilltala, men Kongl. Maij:tz höga rätt 
lembnas aldeles opræjudiceradt.  
 Hwad beträffar Olof Jönsson i Degernääs, så kan häradzrätten icke heller finna några 
skiähl honom påläggia kiöpeskillingen till käranderne att återbetala, såwijda än icke bewist är 
att han något derpå upburit, aldenstund det frambtedde quittencet synes angå någon annan 
handell, den Jöns Jöranson och Johan gullsmeed sins emellan hafft, utan till dess käranderne 
klarare skiähl införskaffa, blifwer och hans son Olof Jönsson frijerkiänd. 
 
20. I anledning af häradzrättens dom d. 2 decemb. sidstl. tilltalade Per Jonsson i Rijse Swän 
Jonsson i Knytta om den byggnadt han bordt giöra wijd cronohemmanet Knytta dhe åhr, 
nembl. 1681 och 1682, [fol. 590v] han det på frijheet brukade, eftersom Per Jonsson det seder-
mehra emottagit och för uthlagor brukat hafwer. På Swän Jonssons wägnar, som siuk war, 
instälte sig mågen Gunnar Månson, påståendes detta wara en redan d. 6 julij 1696 afdömbd 
saak, hwarwijd han sig wille hålla, hälst Per Jonsson, när han till hemmanet trädde, han tog 
det godt som det stodh. Derwijd Per Jonsson sitt oförstånd beklagade, hållandes det före något 
swårt att Swän i Knytta intet skall något för sine åhr byggia. 
 Detta blef af rätten öfwerlagdt, och såsom Swän Jonsson i anseende till den melioration 
han för sine 2 åhr har giordt, är d. 6 julij 1696 för wijdare tilltahl befrijadt, så anstår häradz-
rätten nu mehra uti bem:te dom ingen ändring att giöra. 
 
21. Bewilliades dragoun Erich Lustig dilation till nästa ting angående det lärfft för honom 
blifwit confiscerat, att skaffa sig laga attester om dess richtigheet. 
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22. Såsom Jon Erssons pijga i Rasten Gertrud Erssdotter måtte tillstå att förleden sommar när 
hon gick [fol. 591r] wall, hon tändt eld i skogen, dy dömdes hon efter Kongl. Maij:tz placat af 
åhr 1690 att böta 30 d:r s.m:t. 
 
23. Alldenstund Olof Ollson i Bärge eij kunde bewijsa det han wijd en sweedz antändande 
förleden sommar, har i acht tagit det som Kongl. Maij:tz placat af åhr 1690 påbiuder, 
hwarföre och ellden löös kommit, fast han doch ingen skada giordt, fördenskull dömbdes han 
efter Kongl. skogzordningen och huusesynsordn. 20 § att böta 12 m:k s.m:t och arbetet wara 
förlustig. 
 
24. Saakfältes Nills Anderson i Knytta till 12 m:k s.m:t efter Kongl. skogzordn. eftersom 
wijd en swedias antändande i skogen icke efterlefwat Kongl. Maij:tz placat af åhr 1690, men 
furrijaren Mårten Bergströöm och Gunnar Månson i Knytta blefwo befrijade, såwähl som Jon 
Mårtensson i Målstad, Jon Ollson i Genwall och Erich Persson ib:m. 
 
25. Det föredrog Jon Steensson på Kiählen och Rödens s:n hurusom profviantskrifwaren 
Petter Heding hade åhr 1677 af [fol. 591v] honom borgat en häst för 10 r.d:r, för hwilka pen-
ningar påstmästaren wäl:t Swän Danielson skall caverat och lofwat betala, men såsom han 
derpå allenast lefwererat 8 d:r s.m:t så anhåller Jon Steenson det honom påläggias måtte 
resten clarera, hälst såsom Heding inför bytinget i Norrie d. 11 martij 1697 har ochså betygadt 
att påstmästaren för heela summan caverat, och Jon Steenson af bytingzattesten införa wille. 
Än wijdare fodrar Jon Steensson påstmästaren för 2 tunnor fröökorn han honom för en tijd 
sedan skall försträckt, ansökiandes om betahlning jempte expenser. Påstmästaren swarade det 
han intet caverat mehra än för 10 d:r s.m:t, dem han till Heding war skylldig, hwilka han Jon 
Stenson betalt, nembl:n en gång 3 plåtar och andra gången 2 plåtar. Jon Steenson tillstod 
allenast 8 d:r s.m:t, och mehra kunde påstmästaren intet bewijsa. Härpå blef protocollet hållit 
d. 12 febr. 1694 upläst, och sedan resolveradt. 
 Att såsom Jon Steenson icke med fulla skiähl gitter bewijsa det påstmästaren för heela 
summan à 10 r.d:r el. 15 d:r s.m:t [fol. 592r] har caverat, alldenstund hwad Hedingz berättelse 
wijd bytinget angår, den eij annars än som ett wittnesmåhl i hans egen saak kommer at ansees, 
och fördenskull bör påstmästaren efter det 12 cap. Kiöp.b. L.L. och dess egit tillbud erhålla, 
att han eij för mehra än de 10 d:r s.m:t har caverat, hwarpå såsom 2 d:r s.m:t restera, så 
åligger påstmästaren dem forderligast betahla. Hwad beträffar dee 2 tunnor korn, så är det 
redan 1694 en afdömbd saak, derefter parterne hafwa sig att rätta. 
 
26. S. d. föredrog kyrkioherden ehrewyrdige h:r Erich Staaf det han med Sunne, Norderöö 
och Marby sochnemän om prästegårdzbyggnaden, hade på deras begiäran det accord ingådt 
att i stället för de 5 d:r k.m:t han begiärat till mans, det äntel. stannat uti 4 d:r, och den gamla 
byggningen der uti eij berächnadt, hwar emoot h:r kyrkioherden sedan alt wärket efter förslag 
woro af sochnemännerne framfördt, skulle byggningen uptimbra, hwilken föreening närwa-
rande sochnemän tillstodo, [fol. 592v] men derwijd præcaverade h:r kyrkioherden att för bem:te 
penningar han en rächning hålla wille, och der något anseenligit skulle komma honom till 
gravation att brista, wille han derföre hoos församblingen hafwa sin regress och fyllnad, hwil-
ket dee icke heller sig undandraga kunde, uti det som nödigt fodras, men onödige och kost-
bare bekostnader wille dee intet answara eller betala. Och emädan en deel skohla finnas tröga 
att framföra det timber och tehlningar som uthrächnadt är, fördenskull ansades sådane, att der 
sådant eftersättes, dee det med penningar skohla betala. Elliest och till desse byggningzpen-
ningars utfodrande skulle sochnemännerne hwar i sin roota giöra h:r kyrkioherden bijstånd, 
doch så at dee fattige unnas dilation till hösten. 
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27. Såsom Hemming Ollson i Wästbyn blef wid sidsta ting tijd lembnadt närmare att förklara 
dee 111 d:r 19: 8 s.m:tz balance han till Frössö kyrkia för dess tijd han kyrkiowärd warit, 
kommit att häffta före, hwarpå och till afskrifning han åthskillige påster upgifwit till 98 d:r 
[fol. 593r] s.m:t, giörandes sig allenast 13 d:r 9: 8 skylldig, fördenskull blef han med kyrkioher-
den ehrewyrdige h:r Erich Staaf öfwer hwar punct för sig wijdare examinerad, såsom först uti 
sin contrarächning af d. 4 decemb. 1697 uptager Hemming Ollson det efter 1696 åhrs dom 
honom påförde saldo af 111 d:r 19: 8 s.m:t, men will der emoot in credito afföra 35 d:r s.m:t, 
dem han 1686 in junio skall i kyrkiokistan inlefwererat, hwilken påst h:r kyrkioherden förkla-
rade wara inbegripen uti dee för kyrkiokornetz uptagne påster och komma under det i domen 
utsatte saldo. Och aldenstund Hemming Ollson detta icke heller med något skiähl bewiste, dy 
kunde denne påst som illiquid och stridig emot den 10 § i Kongl. executionsstadgan icke 
afföras uppå den en gång dömbde och erkiände ständige summan. 
 2.) Anbelangande 11 d:r s.m:t för ett halfft ankar spanskt wijn, som skall till kyrkan wara 
tagit, så kunde emot h:r kyrkioherdens förnekande Hemming det intet bewijsa, utan fast 
mehra intygade [fol. 593v] tolfman Lars Ollson i Wagle att för Sunne kyrkia han en gång skulle 
hämpta wijn hoos Hemming, men det intet dugat, warandes eij heller någon af närwarande 
allmoge som till det ringaste härutinnan kunde med Hemming wittna, och fördenskuld kunde 
berörde 11 d:r s.m:t honom intet goda giöras. 
 För det 3:de) hwad angår 2 d:r s.m:t för låset på Sunne kyrkiodör, så är det en saak som 
med Frössö kyrkiorächning intet bör sammanblandas, utan der Hemming förmeenar sig hafwa 
fog derpå att tahla, lembnas honom fritt wederbörande derom at sökia. 
 4.) Att Hemming skall wara graveradt med 20 d:r s.m:t som än skola inneståå hoos gamla 
ländzman Hans Larsson för emottagit korn, det har han inför rätten intet kunnat bewijsa, och 
altderföre bör bem:te påst icke honom till afkortning bestås för än sådant fullel. fulltygas. 
 5.) Isac Strandels 10 d:r s.m:t till kyrkian äro uti 1689 åhrs rächning uptagne, och kunna 
altså nu 2:dra gången Hemming [fol. 594r] icke berächnas. 
 6.) Dee 10 d:r s.m:t Jon Steenson i Kiählen uthgifwit påstår Hemming att h:r probsten 
Lundell emottagit, men såsom der emot af 1686 åhrs rächning finnes att tridiedelen af 
besagde bötter, nembl. 3 d:r 10: 16 allenast uptages, altså kan Hemming, som han förmeenar, 
icke der-utinnan med några 10 d:r wara graverad. 
 7.) För Erich Siöbergz och Olof Salsgodz[?] bötespenningar à 4 d:r s.m:t finnes Hemming 
uti rächningarne icke graverad, och dy kan han för dem ingen afföring begiära. Men Erich 
Palmquistz bötter 2 d:r, Jacob Glombock 2 d:r och Jon i Genwall 2 d:r finnes uptagne, och 
skulle Hemming Ollson gitta med skiähl bewijsa någon annan dem och dee förra påsterne 
hafwa upborit och innehållit, är en saak som han nu icke kunnat fulltyga, och dy lembnas 
honom till laga uthförande, men i medler tijd bör han wara kyrkians man för desse tillstådde 
111 d:r 19: 8 s.m:t och dem uthbetahla, doch honom förbehållit hwad han ännu framdeles 
med skiähl kan bewijsa derpå guldet wara. [fol. 594v]  
 
28. Såsom regementzfältskiären betygade sig som fremmande icke afwettat den förordning 
som warit Wästerhuus man emellan at upstaka siön wid Rödenssundet, altså underrättades 
han nu derom, med förmaning att en annan gång sin skylldigheet icke eftersättia. 
 
29. Det begiärte Erich Nillson i Hägle att uthlösa dess morbroders hustru, Anna Persdotter, 
utur hemmanet Bälstad, hwar uti han med sine syskon en systerdeel äger, erbiudandes dertill 
penningar, alldenstund hustru Anna icke skall wara dertill mächtig, utan hemmanet på 
hwariehanda sätt förderfwa, i dy att hon låter huusen förfalla, slåtten borttsätter, med annat 
slijkt. Hwar emoot såsom hustru Anna för sig up[ted]de tingzdomen af d. 12 octob. 1696 
emellan henne och dess mans systerson Per Nillson, der uti hemmanet henne och hennes barn, 
som mäst der uti rådande, förbehålles till lössen, om hon inom laga tijd och lagfarande kunde 
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de andra interessenterne uthlösa, hwarpå det och 1 gången upbödz; altså [fol. 595r] anstod 
rätten icke sådant förändra, utan upbödz hemmanet nu 2 gången. 
 
30. Föredrog Gunnar Månson i Knytta hurusom en tijd bortåth för honom blifwit bortstulen 5 
wågar bark, hwilken leegat uti ett oläst huus wijd porten. För denne stöld hade han dragoun 
Jonas Kierff instämdt, aldenstund han en gång träffadt honom med bark till 2 wågar på en 
kiälcke, och det en morgon bittijda, straxt utanför Knytta gård. Kierf wille wähl till stölden 
neka, men efter Gunnar honom utanför gården råkadt, och han haft bark på kiälcken, det 
tillstod han, föregifwandes att han hade den sielf lupit, och skulle sällian på Frössön, der han 
för såldt bark. Gunnar påstod att Kierf ingen bark på denne sijdan siön lupit, hwilket på giordt 
förehållande Kierf icke heller gitte bewijsa, eller hwarest han denne bark tagit. Wijdare 
förekom dragoun Erich Palmquist och klagade det Kierf för att åhr sedan eller mehra, hade på 
Frössö marknad för honom bortstuhlit ett stoo, jempte en åklädzfäll, hafwandes stoet [fol. 595v] 
stådt wijd marknadzplatzen bundit wid giärdzlegården och med det samma hade Kierf farit 
bort till Åås s:n, hwarest han stoet uthbudit till salu, men Palmquist har kommit honom för 
hastigt dagen efter uppå, eftersom Kierf under wägen i Wästerhuus skall från ländzman i 
Ragund stulit några pertzeler, det och Jöns Bagare refererade, och Palmquist således kommit 
på sporret. Till det förra kunde Kierf intet neeka, men föregaf at det woro en förlijkt saak med 
Palmquist, som honom detta tillgifwit, förundrandes sig att han nu dermed will framkomma 
och förlijkningen uphäfwa. Hwartill Palmquist aldeles nekade till någon förlijkning, och på-
stod straff på Kierfen. Dee pertzeler Kierf skall afhändt ländzman i Ragund wille han eij 
bekiänna, eij heller fans nu härom någon rättelse. Elliest betygade nämbden att Kierf länge 
warit berychtadt för denne odygden, men altijd achtadt sig så at dee intet kunnat fåå på 
honom. Barken som från Gunnar i Knytta war stuhlen wärderades för 8 öre [fol. 596r] s.m:t 
wågen, och stoet med åklädzfällen för 4 d:r s.m:t. 
 Resolutio. 
 Det söker wähl dragoun Jonas Kierf att neeka till dee 5 st. wågar bark som Gunnar Mån-
son i Knytta honom beskyller hafwa från sig stuhlit, doch emädan Gunnar honom funnit en 
morgon bittijda straxt utanför sin gård med bark, som Kierf måst tillstå, och Kierf icke kan 
wijsa hwarest han samma bark bekommit, hafwandes han lijkwähl bark såldt, fördenskull 
kunde häradzrätten honom uti detta icke befrija, hälst han tillförene för denne odygd är be-
rychtadt, och när han af Gunnar för detta blef beskyllad har honom eij heller vice versa citera 
låtit, aldtderföre skall han efter Kongl. straffordn. 3 § böta 3 dubbelt, nembl:n 24 öre s.m:t för 
hwar wåg, och målsägaren sitt åter, hwartill om eij annat finnes bör till föllie af Kongl. 
Maij:tz nådige resolution d. 4 maij 1685 det skie af hans löön, nembl:n hwad skadeståndet 
beträffar. 
 Hwad [fol. 596v] dessutan angår dragoun Erich Palmquists beswär, det Kierf skall för ett 
åhr sedan eller mehra för honom på marknaden bortstulit ett stoo som kostadt 4 d:r, sampt en 
åklädzfäll, så ehuruwähl Kierf påstår detta wara en förlijkt saak, förundrandes sig att Palm-
quist nu dermed will framkomma, men aldenstund Palmquist neekar till förlijkningen, hwil-
ken eij heller uti sådane måhl kan efterlåtas, fördenskull dömes Kierf stoet och fällen, som 
målsägaren fått åter, att böta 3 dubbelt, så och ståå uppenbara kyrkioplicht. 
 Anbelangande dee pertzeler som från ländzman Frisk i Ragund äre tagne, så emädan 
deröfwer ingen specification kunnat uptees, Kierf och dertill neekar, dy lembnas det till bättre 
bewijs. 
 
32.[!] Alldenstund dragoun Olof Hammar godwilligt måtte tillstå det från Olof i Nygården 
han bortstulit 1 pund kiött à 10 m:k k.m:t, 1 par stöflar 4 d:r 16 och läder för 1 d:r k.m:t, 
jempnwähl och från enkian hustru Brijta sill och bröd för [16] öre k.m:t, fördenskull dömbdes 
han efter Kongl. straffordningen att böta [fol. 597r] 3 dubbelt, nembl. 8 d:r 16 s.m:t. Och emä-
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dan stöflarne äro sålde till Jacob Nillson i Onsala, så skall Olof i Nygården der få taga dem 
igen. Lädret war och behållit, men kiöttet hade Hammar förtärdt, och derföre skall han det be-
tahla, hwartill om eij annat finnes, tages det i föllie af Kongl. Maij:tz nådige resolution d. 4 
maij 1685 af hans löön, skohlandes och Hammar efter Kongl. Maij:tz res. de a:o 1697 ståå 
uppenbara kyrkioplicht. 
 
33. Uppå capitenlieutn. wälb. h:r Anders Treffenbergz wägnar beswärade sig fäldtwäbelen 
manhafftig Johan Bergklyfft öfwer Erich Nillson i Högle, hurusom han uti några wittnens när-
waro skall, wid det de talat om dem som försummat att reesa till Sundzwald efter spanmåhlen, 
det de skulle citeras till tingz af h:r capitenlieut. eller ländzman, uti dee orden uthfarit att 
sådane dieflar intet gifwa uth några stembningzpenningar, begiärandes att för en sådan obe-
täncksamheet han behörigen måtte straffas. Erich Nillson neekade aldeles härtill, utan föregaf 
det sådant woro på honom af argheet updichtadt, hwarföre [fol. 597v] honom att öfwertyga up-
nämbde Bergklyft sine wittnen, nembl. dragounerne Lars Blom, Hans Fanberg och Anders 
Råberg. Emot Blom exciperade Erich, derföre aflade allenast [de] 2:ne senare eeden, betygan-
des Fanberg att när de sins emellan tahlades wijd om dem som försummat reesa efter span-
måhlen till Sundzwaldh, at dee af capit.lieut. lära tingzförde blifwa, swarade Erich Nillson, 
tocka dieflar gifwa inga stembningzpenningar. Tog afträde. Samma talan förde och Råberg. 
Erich Nillson tillstod äntel:n att han detta af hastigheet sagdt och fördenskull badh han om 
tillgift. Derföre och i anseende dertill kunde häradzrätten sådant af hastigheet förde taal eij 
annars ansee än som det 43 cap. Ting.b. förmäler, så att han derefter bötter 3 m:k s.m:t. 
 
34. Angående den slåttemyra som Måns Nillson i Stocke hade i pant från hemmanet Bälsta, 
hwarpå Erich Nillson i Hägle kärade, resolverades att bem:te myra skall lagl. synas och 
pröfwas huru Måns Nillson den emottagit, och hwad förbättring han der å giort, hwarpå sedan 
skall [fol. 598r] definitive slutas. 
 
34.[!] Det fodrade Erich Mickelson från Brunflod uta[f] dragoun Erich Möller det arf som 
hans moders systerson Måns Ollson efter sig lembnadt och Möller om händer tagit. Hwar 
emot Möller swarade att ingen egendomb funnes, och om äntel:n det något fans, woro hans 
hustru närmare, emädan hon är syskonebarn med den döde. Dessutan framblade Möller en 
upsatz, så på begrafningen som annat till Måns Ollson försträckt, fodrandes derföre sin för-
nöijellse, elliest kunde han allena icke för egendomen swara, utan och den dödes ombudzman 
Nills Kiällson i Bälsta. 
 Resolutio. 
 Att Möller med Nills Kiällson i Bällsta skohla wijd 1 d:r s.m:tz wijte till nästa ting öfwer 
all Måns Ollsons egendom ett så richtigt inventarium författa, som wijd anfodran de edel. 
kunna bekräffta, och skohla de sig på nästa ting bägge deröfwer inställa. 
 
35. Efter föregången laga stembning kärade Olof Persson och Jacob Pärson i Hara [fol. 598v] 
till Hällie Jonson ib:m angående ett slottegodz som ifrån deras hemma kommit är och Hällie 
Jonsson skall bruka, för hwilket dee skatten draga, som mycket högre är än som ägorne, men 
der emoot skahl swaranden större ägor innehafwa än dess skatt är, anhållandes efter h:r gene-
ralmajorns och landzhöfdingens remiss d. 29 febr. 1695 [fel datum, 1695 var inte skottår] att 
besagde slått återbekomma. Men alldenstund Hällie Nillson der emoot upwiste tingzrättens 
domb af d. 12 maij 1680, som tillärkiänner Hällie Jonssons fader, Jon Persson, denne om-
twistade eng, så härefter som härtills oqwald och utan wijdare klander att behålla, och Hans 
Kongl. Maij:t jempnwähl, förmedelst dess nådige resolution af d. 12 febr. 1696, stadgar att för 
indeelningzwärketz beständigheet skull, ägorne skohla förblifwa som dee nu äro, fördenskull 
anstår det häradzrätten så mycket mindre härwijd någon förändring giöra, utan må Hällje 
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Jonsson wid det han af ålder hafft oqwald förblifwa och käranderne för domqwahl böta 3 m:k 
s.m:t. [fol. 599r]  
 
36. I anledning af Kongl. Maij:tz nådige resolution d. 12 febr. 1696 resolverades att Hem-
ming Ollson i Wästbyn skulle oqwaldt förblifwa wijd den eng han d. 6 octob. 1669 för 3 ½ 
r.d:r kiöpt af Swän Erssons fader i Nampn, doch lofwade Hemming till det förra gifwa Swän 
Ersson en half r.d:r. 
 
37. Såsom Mårten Jönsson i Öd war siuk, altså upskiötz saaken honom och Nills Kiällson i 
Bälsta emellan till nästa ting. 
 
38. Ehuruwähl att tolfman Lars Ollson i Wagle på sin swärfaders Per Giällsons wägnar 
påstodh att Per Ollson i Giärde caverat för den andeel af 2 ½ r.d:r som Per Giällson tillkom uti 
en glaaswind, [redskap för fönsterbly] hwilken Per Ollsons broder Erich Ollson tagit, hwar-
före Lars Ollson påstod att han måtte samma skuld betahla; doch som Per Ollson nekade och 
Lars Ollson dertill inga wittnen eller omständigheeter kunde uptee, fördenskull wardt det till 
wijdare bewijs lembnadt. 
 
39. Till underdånödmiuk[t] föllie af höglofl. Kongl. cammarcollegij skrifwelse d. 16 januarij 
och 14 julij 1697 till öfwersten wälborne h:r Carl Hård, det regementzskrifwaren [fol. 599v] 
ehreborn och wälb:de Nills Molin skulle dess caution efter det af Hans Kongl. Maij:t i nåder 
approberade formulair verificera, företogz samma ährende, och fördenskull härmed af tingz-
rätten betygas att öfwerstelieutnanten wälborne h:r Bengdt Ribbing och regementzqwarter-
mästaren wälb:ne h:r Carl Gustaff Hammarsciöld, tillstå sig gåå i fullkombl:n och caution för 
regementzskrifwaren wälb:de Nills Molin, som deras under d. 8 junij 1696 utfärdade och i 
högl. Kongl. cammarcollegio reedan ingifne cautionsskrifft innehåller, äre nu för tijden, så-
wijda häradzrätten witterligit är, af dee hwillkor och förmögenheet att Kongl. Maij:t och 
cronan ifall regementzskrifwaren Molin skulle uppå sin upbörd och under händer hafwande 
medell komma till korta, kan hoos dem nogsampt hafwa sin säkerheet, der warder härmed 
attesterat, och till yttermehra wijsso med tingelagens sigiller, der h:r öfwerstelieut. och h:r 
regementzqwart. boendes äro, stadfästat och bekräftat. 
 
40. Ehuruwähl att Carl Ollson i Miälle [fol. 600r] wille klandra det kiöp som Per Christenson 
har med dragoun Johan Swahn giordt om Nills Andersons barns hemman i Geenwall, efter-
som Carl Ollson till besagde hemman skall wara bördig; doch emädan der emoot af nämbden 
intygades att besagde hemman woro Nills Andersons aflinge och utom börden kiöpt, förden-
skull och i föllie af det 9 cap. Jord.b. L.L. kunde Carl Ollson ingen bördzrätt prætendera, 
uthan måge arfwingarne det sällia till Johan Swahn eller hwem dee hälst willia. 
 
42.[!] Sakfältes Hemming Räfunge ifrån Brunflod till 3 d:r s.m:t efter det 14 cap. Kiöp.b. 
Stl.l. för det han först till mäst. Johan Frank och sedan till en annan såldt ett lass höö. 
 
43. Såsom ländzman intygade det dragoun Anders Mårtenson i Mårtsund woro lagl. citeradt 
emot dragoun Erich Palmquist för det han honom med ett weedträ illa i dess hufwudet slagit, 
och som regementzfältskiären m:r Johan Frank intygade, att det warit ett [fol. 600v] stort såår in 
på bahra hufwudskålen, der under Palmquist stoor sweeda uthstådt, och Anders Mårson sig 
icke ändå instälte, fördenskull dömbdes han efter processens 2 § till saaken, och i föllie af det 
10 cap. Såramålabalken med willia L.L. böta 6 m:k s.m:t, så och för wärk och sweeda sampt 
expenser och fäldtskiärlöön 4 d:r s.m:t, doch Anders Mårsson fridt lembnadt wijd nästa ting 
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att winna saaken åter, om han förmeenar sig fog hafwa, till hwilken ända Palmquist honom nu 
straxt om domen bör ansäija. 
 
44. Tillsades ländzman at hoos påstmästaren arrestera drängen Olof Swänsons löön till dess 
han betalar konan Maria Jonsdotter underhållet till barnet. 
 
45. Oppböd Tohl Torfinson Lars Erssons hemman i Bräcke i Hara, efter föreeningzskriften d. 
10 jan. 1695, 2 gången. 
 Oppböd Per Ersson i Wagle Olof Jönsons hemman ib:m efter föreeningen d. 15 jan. 
sidstl. utan klander 1 gången, Kongl. Maij:tz höga rätt förbehållen, efter det gåår utom 
börden. [fol. 601r]  
 
46. Antechnades den föreening som medh fäldtwäbelen Johan Bergklyft cautionisterne för 
Swediehemmanet Olof Ollson och Påhl Persson ib:m d. 4 decemb. 1697 ingådt om Swedie-
hemmanetz byggnadt i det dee tillstält fäldtwäbelen de dömbde 40 d:r s.m:t, hwar emoot 
fäldtwäbelen skulle byggia, och dee för alt answar befrijade. 
 
47. Intechnades Per Ollsons fodran i Giärde om 1 tunna 6 fjärdingar korn och Per Ollsons i 
Åkereng om 3 r.d:r hoos sahl. Erich Ersson i Fanbyn af den at betahlas, som hemmanet emot-
tager. 
 
48. Det hade visiteure[n] Israel Agerberg sidstledne Kyndersmässo marknad för handelsman-
nen från Hudickzwald s:r Olof Grun[d]berg anhållit något godz, eftersom det eij warit stämp-
ladt, såsom 8 ½ aln swart geemeent kläde, 15 alnar swart rask, 7 alnar frijs och 7 alnar lärfft, 
hwaröfwer han till innewarande ting har låtit s. Grundberg instämma med påstående att 
bem:te godz måtte för ofwantalde orsaak skull för confiscabelt förklaras. Och ehuruwähl s. 
Grundberg uti dess häröfwer [fol. 601v] insände skriftel. förklaring förmeenar Hans Kongl. 
Maij:tz nådigste förordning om stämplarne allenast angåå förbudne waror och uthrijkes 
tillwärkade sidentyg och lärfft, så att inga kläden, frijs, rask, sars, dussinken etz. der under 
komma att begrijpas, warandes det dessutan för borgaren i Hudichzwald, som en upstadh, 
omöijeligit på alt sitt godz hafwa stämplar, alldenstund de sitt godz af stappelstäders, kiöp-
männen efter behag sampt råd och ämbne kiöpa allnetahls, hwarpå dee ingen stämpell 
ärnå,utan behålla sälljaren dee samma för sin säkerheet skull, wijsandes med h:r handelsmans 
Grubbs rächning d. 31 aug. 1696 att han ett heelt partie af honom kiöpt hafwer till 15 sorte-
menter, som warit ostämplade, och lijkawähl i Stockholms packhuus upwiste, hwarest det 
med en matta blifwit omsweept och af häradzfogden Broman upbrutit, som dess attest d. 19 
novemb. 1696 betygar. Dessutan och till öfwerflöd skall samma godz och rächning på accis-
rätten i Hudichzwald wara upwist och besichtigadt, hwar ibland och af det godz i denne 
[fol. 602r] packa warit, detta confiscerade kläde etz. skall wara, men lärfftet skall inrijkes och i 
Hudickzwald tillwärkat blifwit, och således icke kunna klandras, utan han det med det öfriga 
godzet för wijdare åtahl fåå behålla, med mehra. 
 Doch lijkwähl och emädan Hans Kongl. Maij:tz nådige förordningar af d. 23 junij 1680 
och 20 martij 1696 strängel. påbiuda, det allt styckegodz bör wara stämplat, och stämpelen 
intet afskiäras när något af stycket försällies, och att alt hwad som ostämplat finnes skall efter 
Kongl. Maij:tz förra affattade nådige förordningar confisceras, fördenskull understår sig icke 
häradzrätten der emoot och i anseende till dee här ofwan anförde skiähl och motiver, något att 
lindra, utan dömmer merbem:te ostämplade godz att wara confiscabelt, lembnandes s. Grund-
berg om nåden högre handen att sökia. Anbelangande dee 7 alnar lärfft, så kan häradzrätten 
deröfwer icke sluta för än det upwist blifwer, emädan Agerberg emot revers har låtit honom 
det till sig taga. 
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49. Wijd öfwerstånden Kyndersmässo marknad har visiteuren Israel [fol. 602v] Agerberg för 
handelsmannen från Hudichswald Jon Nillson, som ostämplat confiscerat 2 ¾ alnar gult 
kierssin, wärderat för 6 m:k alnen, och 8 ½ aln grönt rask à 7 m:k allnen, påståendes att det 
måtte för förbrutit ansees, hwaröfwer Jon Nillson sig skriftel. förklarat att det guhla kierssinet 
hade han i Fahlun sig tillhandlat för 1 pund talg, och i förstone tänckt det för sig behålla, men 
1697 sändt det hijt upp på marknaden, då det gådt visitation igenom. Men det gröna rasket 
föregifwer han sig hafwa kiöpt af handelsmannen Grundberg i Gefle, begiärandes anstånd, 
deröfwer dess attest att införskaffa. 
 Resolutio. 
 Såsom hwad handelsmannen Jon Nillson om det gula kierssinet berättar, han intet bewij-
sar, derföre kan häradzrätten det icke attendera, utan som besagde godz är ostämplat, så anstår 
häradzrätten eij annat än, i föllie af Kongl. Maij:tz placater d. 23 junij 1680 och 20 martij 
1696, det för confiscabelt förklara. Med dee 8 ½ aln grönt rask lembnas Jon Nillson dilation 
till nästa ting, [fol. 603r] elliest skall domb i saaken falla. 
 
50. Det föredrog visiteuren Israel Agerberg hurusom på Kyndersmässo marknaden han hoos 
handelsmannen från Hudichzwald wäl:t Lars Lindh har öfwerkommit något ostämplat godz, 
nembl:n 11 ¾ alnar grönt frijs à 7 m:k alnen, 4 ¾ al. grådt kläde à 2 d:r alnen, 8 ¼ al. rödt 
kierssin à 2 d:r al., 3 ¾ al. blåt kläde à 3 d:r al., 5 ¾ al. sletzing à 5 m:k al., hwilket tillhopa 
giör en summa af 65 d:r 16 öre k.m:t, påståendes att det samma måtte för confiscabelt ansees. 
 Öfwer detta är handelsmannen Lars Lind med förklaring inkommen, att med sådane 
stumpar som i Stockholm kiöpes, stämpelen icke plägar afföllia, då icke ändan på stufwen 
sällies, och dessutan skall han ingen sådan förordning afwetta, som påbiuder det slijke stufwar 
skohla stämplade wara, och förmodar altderföre att samma godz löös bekomma. Elliest anbe-
langande dee 4 ¾ al. grått kläde, så skohla dee tillkomma en fattig båtzman, Johan Persson 
wijd nampn, det han förleden höst kiöpt för sig till [fol. 603v] en råck, men såsom han under 
reesan kommit att lijda skiepzbrutt och dermedelst mist sitt goda, har han nödgadz med Lars 
Lindz kiöpswän detta kläde till sahlu hijt upsända, hwaröfwer han borgmästare och rådz attest 
i Hudichzwaldh har upwijsat. 
 Resolutio. 
 Såsom ofwan specificerade godz här på en offentel. marknadt är ostämpladt öfwerkom-
mit, fördenskull warder det och i förmågo af Kongl. Maij:tz nådige förordningar af d. 23 junij 
1680 och 20 martij 1696 för confiscabelt förklaradt, undantagandes dee 4 ¾ al. grå kläde, så 
må båtzman Johan Persson efter borgmästare [och] rådz attest det för sig behålla. Och emädan 
alla slessninger, genom Kongl. Maij:tz placat d. 14 martij 1694 är förbuden, dy skall handels-
mannen Lind utom confiscation för dee 5 ¾ al. schlessingar böta 3 dubbelt, nembl:n 7 d:r 6 
öre s.m:t. 
 
[51.] Alldenstund på öfwerstånden Kyndersmässo marknad visiteuren Israel Agerberg har för 
handelsmannen från Hernösand wäl:t Petter Modin [fol. 604r] öfwerkommit 5 al. swart kläde, 
så har han det samma confiscerat och s. Modin deröfwer låtit instämma, uppå hwilkens wäg-
nar munsterskrifwaren wäl:t And. Hambræus efter undfången fullmacht sig förklarade det s. 
Modin skall detta kläde kiöpt i Stockholm af handelsmannen Anders Jöranson, deröfwer han 
framblade rächningen, daterat d. 15 sept. sidstl., bestående af åthskillige sortementer, hafwan-
des det intet warit wanligit att låta sådane små stycken stämpla, utan hafwa dee wijd förra 
åhrens marknader passeradt fritt, eftersom derom ingen resolution afhördz, med förmodan att 
niuta Kongl. Maij:tz stadga af d. 5 januarij sidstl. till goda, som och accisrätten d. 28 sept. 
1696 i ett lijka måhl dömbdt hafwer, med mehra, och resolverades. 
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 Att såsom Kongl. Maij:t i dess nådige resolutioner af d. 23 junij 1680 och 20 martij 1696 
förklarar alt godz som till marknaderne ostämplat kommer för confiscabelt, så understår sig 
eij heller häradzrätten annat än i underdånigst [fol. 604v] föllie deraf dömma dess 5 al. kläde att 
wara förbrutne och confiscerade, doch honom lembnat om nåde, högre handen i underdånig-
heet at sökia. 
 
52. Såsom a:o 1695 hoos handelsmannen från Gefle s. Hendrich Honnons kiöp från Jöran 
Alander något ostämplat godz är befunnit här i landet, så har efter h:r gen.majorns och landz-
höfdingens wälborne h:r Carl Gustaff Frölichz ordres d. 23 aug. 1695 häradzfogden wälb:de 
Lorentz Bakman det samma inventerat och antechnadt, och till innewarande ting deröfwer lå-
tit handelsmannen instämma, på hwars wägnar efter fullmacht sig infant munsterskrifwaren 
wäl:t And. Hambræus, och på häradzfogdens wägnar visiteuren Israel Agerberg, uti hwilkas 
närwaro godzet, som förseglat war, ypnades inför tingzrätten, och med häradzfogdens under-
skrifne lista jembfördes, [wä]rderades, som föllier. 
 
 [alla objekt i listan nedan är olika sorters tyger]  [k.m:t] 
 16 ¼ al. brunt camlot à 4 ½ d:r    73:   4 
 4 al. hwijtgråt randigt d:o sämre [à] 2 ¼ d:r     9:  – 
 16 ¼ al. brunt randigt halfsijden à 2 ½ d:r    40: 20 
  (Transp.  122: 24) 
[fol. 605r] 
 19 al. swart randigt d:o à 1 d:r 28 öre alnen   35: 20 
 2 ½ al. hwitt randigt lärft med blommor à 3 d:r     7: 16 
 4 st. nääsdukar rödt randigt tyg à 4 ½ m:k st.     4: 16 
 22 al. gagie floor à 4 ½ m:k      24: 24 
 30 al. swart gemeent hårflor 1 ½ qw. bredt à 12 öre   11:   8 
 2 al. randigt blommerat cartun à 16 öre al.      1:  – 
 5 st. heel skurne blommerade förkläden af cartun à 3 d:r st.   15:  – 
 7 al. randigt franst lärfft à 28 öre al.      6:   4 
 18 ¼ brunt saijn à 24 öre     13: 22 
 8 al. swart d:o à 24 öre       6:  – 
 14 al. randigt gemeent calmink à 30 öre    13:   4 
 13 ¾ al. rödt gemeent sarge à 6 ½ m:k    22: 11 
 4 al. rödt kierssin à 6 m:k       6:  – 
 9 al. d:o à 6 ½ m:k     14: 20 
 6 ¼ al. d:o à 30 öre       5: 27 ½ 
 2 ¾ al. brunt kläde à 7 d:r     19:   8 
 9 al. grådt sarge à 1 d:r 28 öre    16: 28 
 11 ¼ al. swart gemeent kläde à 2 d:r    22: 16     
 [Summa]  k.m:t 368: 24 ½ 
 
 Uthi detta kom detta öfwereens med den 1695 d. 31 aug. fattade listan, allenast saknades 
ett af dee randige förkläden, så och 9 ½ aln rödt kierssin, men der emoot funnes 10 ¾ al. grönt 
blommerat saijn, 18 ½ al. rödt randigt calmink, så och 3 ½ al. gult kerssin, hwilket eij war på 
Honnons lista upfördt, hwarmed såwähl som det förra upskiötz till dess att befallningzman 
Bachman kommer tillstädz, [fol. 605v] som besagde godz i sin wärio haft hafwer. 
 Detta godz påstod Agerberg at wara confiscabelt, aldenstund det således ostämplat är 
igenfunnit. Men munsterskrifwaren Hambræus swarade att bem:te godz intet bestodo af några 
contrabande [förbjudet att införa] wahror, utan stufwar och andra sortementer, som länge och 
för många åhr sedan äro kiöpte och inbrackte, och då warit stämplade och förtullade, fast 
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stämpelen genom förseende afskoren blifwen och försåld, elliest hwad som således i Stock-
holm försällies och kiöpes allnetals stämplas intet, och dy kan det eij heller för confiscabelt 
hållas, och således har en saak wijd Hudichzwaldz accisrätt blifwit afdömbd, hwilken dom af 
högl. Kongl. commerciecollegio är approberad worden, hälst och såsom detta är alt passeradt 
för än Kongl. Maij:tz nådige förordning d. 20 martij 1696 ankom, så att handelsmannen Hon-
non föruth icke wetta kunde hwad som förbiudas skulle, beropandes sig elliest på dee skiähl 
som i accisrättens dom finnes. 
 Emellan visiteuren Israel Agerberg på häradzfogdens wälbetrodde Lorentz Backmans 
[fol. 606r] wägnar, kärande, och handelsmannen wälachtat Hend. Honnon från Gefle, genom 
munsterskrifwaren seigneur Anders Hambræus, swarande, angående något a:o 1695 hoos 
handelsmannens köpswän Jöran Alander här i Jempteland befunnit ostämplat godz, är detta 
häradzrättens dom, gifwen Frössöön d. 31 martij a:o 1698. 
 Utaf den öfwer detta godz d. 31 augustij 1695 genom häradzfogden wälb:de Lorentz 
Bachman författade specification, hwilken nu af tingzrätten är blifwen öfwersedd, och hwar 
sort för sig wärderadt, finnes fölljande godz, som ostämplat wara anhållit, nembl:n 
     [k.m:t] 
 16 ¼ al. brunt camlot à 4 ½ d:r    73:   4 
 4 al. hwijttgråt randigt d:o sämre à 2 ¼ d:r      9:  – 
 16 ¼ al. brunt randigt halfsijden à 2 ½ d:r    40: 20 
 19 al. swart randigt d:o à 1 d:r 28 öre    35: 20 
 2 ½ al. hwitt randigt lärft med blommor à 3 d:r     7: 16 
 4 st. nääsdukar randigt tyg à 4 ½ m:k st.      4: 16 
 22 al. gagie floor à 4 ½ m:k alnen    24: 24 
 30 al. swart gemeent håårflor 1 ½ qw. bredt à 12 öre al.   11:   8 
 2 al. randigt blommerat cartun à 16 öre       1:  – 
 5 st. heel skorne blommerade cartuns förkläden à 3 d:r st.   15:  – 
  (Transp.  222: 12) 
[fol. 606v] 
 7 al. randigt franst lärfft à 28 öre al.      6:   4 
 18 ¼ brunt saijn à 24 öre     13: 22 
 8 al. swart d:o à 24 öre       6:  – 
 14 al. randigt gemeent calmink à 30 öre    13:   4 
 13 ¾ al. rödt gemeent sarge à 6 ½ m:k    22: 11 
 4 al. rödt kierssin à 6 m:k       6:  – 
 9 al. d:o à 6 ½ m:k al.     14: 20 
 6 ¼ al. d:o à 30 öre       5: 27 ½ 
 2 ¾ al. brunt kläde à 7 d:r     19:   8 
 9 al. grådt sarge à 1 d:r 28 öre alnen    16: 28 
 11 ¼ al. swart gemeent kläde, något illa medfarit à 2 d:r   22: 16     
    368: 24 ½ 
 
 Som in alles giör en summa af 368 d:r 24 ½ öre k.m:t, hwilket alt Agerberg påstår wara 
confiscerat och förbrutit. Och ehuruwähl der emoot af s. Hambræus påstås at detta godz skall 
wara richtigt, fast stämpelen därpå eij finnes, eftersom och när något godz ahlnetals kiöpes, 
ingen stämpell derpå sättes, så skall icke heller Kongl. Maij:tz nådige förordning af d. 20 
martij 1696 till detta måhl kunna lämpas, aldenstund det är passeradt åhret tillförene, 1695, då 
Honnon godzet sig lofl. tillhandlat, hwaribland intet något fins som skall wara contrabande 
eller förbudit, skohlandes en lijka saak på [fol. 607r] Hudichzwaldz accisrätt d. 5 decemb. 1695 
för s. Olof Grundberg wara afdömbd och hans godz för confiscation frijkalladt, hwilken dom 
af höglofl. Kongl. commerciecollegio skall wara approberad, förmodandes s. Hambræus uti 
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en lijka saak att niuta lijka rätt, med mehra som acta uthwijste; doch emädan Hans Kongl. 
Maij:t redan uti dess nådige placat af d. 23 junij 1680 strängeligen och alfwarligen påbudit att 
alt godz skall stämplas, och att det som elliest utan någon stämpell finnes efter det ärtappas, 
kan för confiscabelt förklaras, giörandes högstbem:te förordning ingen limitation om det skall 
förstås om heela stycken eller stufwar, altså understår sig icke heller häradzrätten härutinnan 
att gåå ifrån Kongl. Maij:tz nådige förordning, utan dömmer detta godz att wara confiscation 
underkastad, undantagandes dee 2 st. halfsijden af 10 ¼ och 19 alnar, så blifwer dermed 
upskutit till dess säker underrättelse införskaffas, om det är inrijkes manufacturie, lembnandes 
[fol. 607v] handelsmannen om nåden högre handen i underdånigheet att sökia. 
 
54. Det beswärade sig finnen från Melpad Thomas Mickelson öfwer dragoun Jacob 
Glombock, hwilken för en wecka eller annan [sedan], då Thomas kom till Fanbyn, skall först 
skrämt honom att han skulle tagan och föran till ländzman, men då dee kommo utom porten, 
hade Glombock begiärt penningar af honom, så skulle han slippa, då Thomas eij haft mehra 
än 3 halförer, dem Glombock fått, så och en tälgeknif med smalt blad och masurskaft, begiä-
randes att Glombock för sådant måtte plichta. Glombock nekade härtill aldeles, protesterandes 
derföre med förbehåld af satisfaction. Erich Nillson i Hägle sade att han sedt Glombock 
hafwa en sådan knijf som Thomas mist, men emoot Erich exciperade Glombock, som dess 
afwundz-man. Wijdare hördes Swän i Hägle med parternes samtycke edel., som när detta 
passerade skal warit hemma, betygandes att Thomas och Glombock taltz wijd om det att han 
som fris[k] gick och tigde, då gådt bort, men om Glombock fölgde uth med eller honom 
någon [fol. 608r] oförrätt tillfogade, wiste han intet, eij heller han sedt någon sådan knijf. 
Wijdare skiähl finnes här intet, utom Thomas påstående, och dy kunde rätten intet giöra härtill 
för än bättre bewijs anskaffas. 
 
55. Det beswärade sig Olof Nillsons hustru i Wästerhuus hurusom 13:de dagz tijden dragoun 
Hans Bremer med Jöns Beck hoos henne warit och i ladan sedt efter hurudan stängsell der 
war, och något derefter är för henne stulit dråssa [tröskad, orensad säd] till 4 skylar och 7 
band, och emädan hon hade Bremer misstänckt, hade wäbelen Jöns Bagare farit åstad och 
sökt derefter, och när han kom till Bremer, fant han hoos honom i ugnen wid pass 1/4 tunna 
dråssa, den han från honom tagit och nu upwijstes, påståendes att Bremer måtte henne betala 
och för detta lagl. böta. Bremer protesterade emoot denne ohemule beskyllning, deröfwer han 
vice versa hade låtit henne instämma, berättandes hwad det korn wijdkommer som hos honom 
är funnit, så hade han förledit åhr hoos Jöns i Häggen sådt 1/2 mähling, hwarpå han samma 
korn undfådt, hwilket han alt [fol. 608v] härtill giömt så länge han annorstädes fådt kiöpa. 
Mattz Örn sade att det allenast warit 1/4 tunna och länge sedan förtärdt, så att Bremer på en 
tijd och för än han fick detta korn intet hade till bästa. Till wittne beropades Bremers bonde 
Grels Carlson i Wällwijken, hwilken swor [eden] och berättade at han intet såg när Bremer 
fohlade heem kornet från Häggen, men en och annan gång nu i winter hade Bremer hafft nöd 
om födan. Bremer sade at hoos åthskillige han kiöpt korn, nembl. af Anders i Månsåsen 1/4 
tunna, hoos sin bonde 10 kannor, af sin swärfader 1/4 tunna, af Hällie i Wällwijken 1/4 tunna. 
Flere bewijs hade Oloff Nillsons hustru intet, doch som hon äntel:n påstod att bewijsa Bremer 
denne stöld, dy skiötz saaken upp till nästa ting, då Bremer bör hafwa dee åberopade bönder, 
såwähl som Swän i Häggen med sigh. 
 
56. Angående den giärdzlegård som är dömbd d. 12 octob. 1696 att upstängias emellan 
påstmästaren och regementzfältskiären på deras äng, så skulle förblifwa wid den som uprättat 
är till dess landtmätaren samma eng dem emellan fördeelt hafwer. [fol. 609r]  
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57. Probsten h:r Mårten Lundell lät genom påstmästaren Swän Danielson ingifwa dess libell 
emoot regementzfältskiären mäst. Johan Franck, der uti h:r probsten först af den heliga skrift 
några dicta införer om lån argumenterandes deraf hwad tiänst han giort regementzfältskiären, 
men der emoot otack bekommit. Sielfwa lånet angående, så war en r[ä]chning deröfwer af h:r 
probsten, underskrifwen d. 29 octob. 1696, hwilken fältskiären d. 18 jan. 1697 underskrifwit 
med sådane ord. Hwad han således efter denne rächning är skyldig, lofwar han wijd sin heem-
komst att contendera. Samma rächning har regementzskrifwaren Molin som wittne under-
skrifwit, och bestod af fölliande poster. 
      k.m:t 
 A:o 1696 d. 26 febr. 2 tunnor godt korn à 25 d:r   50:  – 
 D:o 1 tunna godt malt mahlit    25:  – 
 1/4 tunna erffter       6:   8 
 5 m:k humbla à 20 öre       3:   4 
 D. 26 martij 2 ½ t. frökorn à 25 d:r    62: 16 
 2 tunnor mältkorn     50:  – 
 1/2 tunna erfter     12: 16 
 1 tunna råg     25:  – 
 [D.] 27 [martij] 3 ½ [tunna] frökorn    87: 16 
 1/2 tunna erfter     12: 16 
  (Transport  334: 12) 
[fol. 609v]  
 D. 9 april 1/2 tunna fröerfter     12: 16 
 D. 18 junij 2 tunnor mällt korn    50:  – 
 1/4 tunna erffter       6:   8 
  [Summa]  403:   4 
 
 Biläggandes h:r probsten till denne rächning och hwar post för sig regementzfältskiärens 
egenhändige breef af d. 26 febr., 26 martij, 27 d:o, 9 april och 18 junij 1696. Desse poster 
bestridde h:r fäldtskiären intet, allenast 1/2 tunna erffter d. 27 martij kunde han sig intet på-
minna, doch lembnade han det derhän. Han sade sig och fådt något mehra som han på sin lista 
hade specificerat, nembl. 6 m:k humbla, en skinka och en barkad koohuud, hwilken lär wara 
det som probsten rächnar så högdt, men han will intet hafwat, utan det med det öfrige betala, 
allenast han derpå niuter en billig markegång, eftersom det åhret den högsta warit 18 d:r, som 
med capitein Plantingz attest han wille bewijsa, men h:r öfwersten eij tagit mehra än 15 d:r. 
Elliest ingaf h:r fäldtskiären sin skriftel. förklaring, der uti han säijer sig ofta hafwa tillbudit 
[fol. 610r] probsten betahlning och begiärt wetta prijset, men fådt till swars att dee wähl kommo 
till rätta, och elliest haft det ena förfallet då, det andra då, så att h:r probsten sielf woro orsa-
ken, det med betahlningen något drögdt hade, williandes nu eij mehra gifwa än rätta marke-
gången warit, nembligen 18 d:r, hwar utaf han och wille afkorta 20 d:r 16 öre s.m:t för giord 
tiänst och annat till probsten, nembl:n: 
    s.m:t 
 För en deckoct    1 d:r 
 Curerat probstinnans been  10 d:r 
 Satt henne en fontenell    8 d:r 
 För probstens maga    1 d:r 
 Noch senarp stomachi   – : 16 
   20: 16 
 Det öfrige skall h:r probsten med första bekomma. 
 För det andra anförer probsten hurusom af dee 120 d:r k.m:t han 1696 in sept. med 
monsieur Werdt Möller till Stockholm och medicamenters upkiöpande sände, 30 d:r blifwit 
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öfwer och hoos doctor Molitor ståendes. Samma penningar har h:r fäldtskiären d. 27 febr. 
1697, h:r probsten owitterligt, emottagit och behållit, utan att låta honom deraf wetta, så att 
när probsten på dem gaf assignation till medicamenter, stussade det, [fol. 610v] hwarigenom 
probsten till dess swaga hälsa stoor skada tagit hafwer, och sedan måst medicamenter credi-
tera, heemställandes rätten af fölliande skiähl finna hwad för en swekelig och bedrägelig han-
dell detta är. 
 Emädan 1.) han aldrig committerat fäldtskiären några penningar uthtaga hoos doctor Mo-
litor; 2.) har nu på ett åhr och 6 weckor sedan fäldtskiären olofl. och emot probstens willia tog 
dess penningar uth, han det icke uppenbarat för än probsten fick enkians breef; 3io.) derföre 
probsten förleden höst skrifwit efter, men intet fådt, medicamenter; 4.) utan måst taga på 
credit och för regementzfäldtskiärens oredligheet skull sättia sig i giäld, begiärandes att rätten 
wille denne criminal saak ifra och låta honom, probsten, efter lag och Kongl. förordningar fåå 
en satisfaction emoot m:r Joh. Franck, som oförgrijpel. i detta måhl propter reticentiam synes 
hafwa committerat speciem furti, jempte ärsättning för skadestånd och expenser. 
 Regementzfäldtskiären protesterade på det högsta emot desse grofwa och ohemuhle till-
wijtellser som probsten honom tillägger, hwilket är af honom mycket owettigt giordt, och som 
af en blasphem[ij?] [fol. 611r] för hwilket han sig all laga satisfaction förbehåller, berättandes 
wijdare att när han reeste till Stockholm, hade h:r probsten honom ombedit att taga uth desse 
30 d:r hoos doctor Molitor, och när han kom heem hade han icke en utan åthskillige [gånger] 
berättat det för h:r kyrkioherden Staaf, emädan han sielf icke kunde niuta tillfälle att tala med 
h:r probsten, och giorde detta honom ondt, att han för sin goda willia skall blifwa bemötter, 
hwar emoot han sig all laga satisfaction förbehåller. 
 För än domen afsades insände h:r probsten ett bref der uti han begiärer att regementz-
fäldtskiären måtte i denne klara saaken ställa caution, protesterandes för det öfrige emoot all 
redan giorde sampt skeende expenser, och som eij mehra war at påminna, dy företogz saaken 
till dombs. 
 Emellan probsten ehrewyrdige och wällärde h:r Mårten Lundell, kärande, och regementz-
fäldtskiären ehreborn och konstförfarne m:r Johan Franck, swarande, angående 1.) 453 d:r 4 
k.m:t h:r probsten efter en af regementzfäldtskiären d. 18 januarij 1697 underskrifwen räch-
ning fodrar; [fol. 611v] 2do.) om 30 d:r k.m:t, hwilka regementzfäldtskiären utom h:r probstens 
tillstånd skall hoos h:r doctor Molitor i Stockholm uttagit, hwar emoot regementzfäldtskiären 
så om markegången på undfången spanmåhl och annat åthskilligt har at påminna, iempnwähl 
och fodrar han för ett och annat af h:r probsten efter ingifwen rächning 20 d:r 26 öre s.m:t, 
jempte protest emoot dee swåra honom tillagde beskyllningar, sampt expenser, är detta 
häradzrättens dom gifwen Frössöön d. 30 martij a:o 1698. 
 Det har jempte dess skriftel. inlaga h:r probsten Lundell till häradzrätten insändt en räch-
ning af d. 29 octob. 1696 öfwer den spanmåhl och pertzeler som regementzfäldtskiären åhr 
1698 wid dess första ankomst hijt i landet har åthskillige gånger afhämpta låtit, bestijgandes 
sig den samma till en summa af 453 d:r 4 k.m:t, hwilken rächning är d. 18 jan. 1697 af 
regementzfäldtskiären sielf och regementzskrifwaren ehreborn och wälb:de h:r Nills Molin 
såsom wittne underskrifwen, derföre och regementzfäldtskiären besagd [fol. 612r] rächning, 
hwad sielfwa pertzelerne angår, intet bestrijder, utan prijset, som för högdt skall wara upfördt, 
till 25 d:r tunnan, hwilket den tijden eij skall hafwa warit högre än 18 d:r och regementz-
fäldtskiären med capit. wälb. h. Michell Plantingz attest söker bewijsa, men h:r öfwersten 
såldt för 15 d:r k.m:t tunnan, eftersom och när spanmåhlen togz han altijd begiärat wetta 
prijset och contant straxt betala, men probsten swarat att dee skulle komma till rätta, 
hafwandes eij heller regementzfäldtskiären förmodat, det h:r probsten skulle honom häröfwer 
för rätta draga, aldenstund han warit den som åthskillige gånger tillbudit betahla, men h:r 
probsten då haft det då det hindrat, begiärandes der hoos at dee 20 d:r s.m:t måtte honom goda 
giöras, som efter upwist rächning h:r probsten af honom niutit hafwer. 
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 Detta alt har häradzrätten noga öfwerlagdt, och såsom här är regementzfäldtskiärens 
egenhändige underskrifne rächning med dee orden at hwad han således derefter är skyldig, 
lofwar han wid sin heemkomst at contentera, så kan häradzrätten de inwänningar [fol. 612v] 
som nu der emoot giöras så mycket mindre attendera, som han deröfwer icke har låtit h:r 
probsten vice versa instämma, utan åligger det regementzfäldtskiären efter det 33 cap. Kong. 
b. L.L. och 5 § i Kongl. executionsstadgan, sin hand honorera och probsten desse 453 d:r 4 
öre k.m:t genstan betala, hwilka h:r probsten skall må lyfta och tillträda när han först efter d. 4 
§ i Kongl. Maij:tz påbuudh de a:o 1669 stäldt nöijachtig borgen att fulldt återantwarda rege-
mentzfäldtskiären, hwad han uti dess vice versa giorde prætensioner frambdeles torde winna. 
Anbelangande de 30 d:r k.m:t som regementzfäldtskiären d. 12 febr. 1697 har för h:r probsten 
emottagit hoos h:r doctor Molitor, så påstår han det han derom warit ombeden af probsten, 
och wid heemkombsten derom talt för kyrkioherden h:r Erich Staaf, och fördenskull kan 
häradzrätten sig af den saaken för denne gången intet wijdare taga än att regementzfäldt-
skiären efter sitt begifwande samma 30 d:r bör betahla och från sig lefwerera, men den 
consequence [fol. 613r] h:r probsten elliest deraf will införa, kan häradzrätten nu eij dömma 
öfwer, emädan regementzfäldtskiären derutinnan icke är citerad worden, utan blifwer det 
jempte injurierne och expenserne upskutit, så frampt parterne eij kunna föreenas. 
 Emoot denne dom appellerade regementzfäldtskiären i rättan tijd, som honom bewill-
jades, såwijda han med disposition efter d. 4 § i Kongl. Maij:tz påbud fullgiör domen. Probst-
en Lundell appellerade och till saksens fortsättiande, med protest på expenser, hinder och ska-
destånd. 
 
58. Wederbörande till rättelse uplästes d. 39 § af giästgifwareordningen 1664 med widhäng-
igt straff att wid 10 m:k [wite?] för förbudzbrutt ingen må sig fördrista ländzman till förfång, 
hwilken giästgifware är 2 mijhl när intill giästgifwaregården at hålla krögerij, öhl- eller brän-
wijnssällning. 
 
59. Opwistes hållit arfskifte d. 25 novemb. 1696 efter sahl. Erich Ersson i Nampn. 
 
60. Bewilliades tolfman Jöran Månson i Måläng syyn uppå den omtwistade Jönsgårdzlägden. 
[fol. 613v]  
 
61. Oppböd Johan Swahn hemmanet Geenwall, kiöpt af Nills Andersons barn 1 gången, 
Kongl. Maij:tz höga rätt förbehållen, efter det går utom börden. 
 
62. Ehuruwähl häradzrätten uppå afgången stämbning på kyrkiowärden Per Ollson i Åkeräng 
wille afsluta saaken om dess förwaldtning af Sunne kyrkiomedell, men aldenstund effter 
häradzrättens resolution d. 2 decemb. sidstl. h:r probsten Lundell icke blifwit instämbd, eij 
heller Båhl Perssons arfwingar i Swedie, altderföre föranlåter rätten med denne saaken at låta 
till nästa ting beroo, och kyrkian dess rätt hoos wederbörande, så till capital som interesse, i 
kraftigste måtton förbehållen. 
 
63. Undersöchtes om ödesmåhlet af hemmanet Wällwijken Anders Ollsons enkia, men nu 
åboes af Grells Carlson, och befans af 1692 åhrs tingz ransakning d. 10 febr. att till dess 
uprättelse 4 åhrs frijheet äro bewilliade, så och bonden blifwit förtröstat om förmedling för 
hemmanetz slåttes hwilkor, hwarom han och nu påminte, så att om han [fol. 614r] bem:t för-
medling eij erhåller, kan han icke behållen blifwa. Den 13 julij 1693 har h:r gen.lieutn. och 
gouv. högwälb. h:r Otto Vellingk samma 4 frijheetzåhr confirmerat, nembl:n 1691, 1692, 
1693 och 1694, så at för desse åhr, såwähl som 1694, Grells Carlson ingen ränta ärlagdt, men 
förmedlingen angående, så skall hemmanet först reefwas [uppmätas]. Detta hemmanets ödes-
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måhl kunde icke finnas wara förorsakadt genom några ägors afhändande, genom uthlagornes 
förhögning emot Jordboken eller annat slijkt, utan härflööt den af hemmanetz swaga hwillkor 
och tillstötande swåra åhr, så att ingen har förmått länge derpå sittia, utan altsedan 1675 den 
ena efter den andra uthmattat derifrån måst flyttia, till dess det 1688 aldeles blef liggiandes till 
1690, och 1691 af Grels Carlson uptagit till häfd och byggnat, hwilken elliest är flijtig, men 
kan eij heller länge beståå om efter h:r gen.lieut. och gouv:s resolution han icke erhåller för-
medling. 
 
 
 
 
Syneprotokoll 27 – 28 juni 1698 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 704v – 717r, RA. 
 Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: dombok saknas. 
 
Anno 1698 d. 27, 28 junij hölltz uthhäradz syyn emellan öster och wäster Onssalaboerne i 
Brunflod s:n emot samptel. interessenterne i Tårråsen och Ranåsen afradzland, boendes uti 
Frössö tingelag, närwarande fölljande nämdemän. 
 Från Lijtz tingelag  Från Rödens tingelag 
 Per Erson i Siör  Oloff Nillson i Backen 
 Erich Person i Moo  Måns Erson i Tomptom 
 Siuhl Person i Boda  Per Jonson i Dwärsätt 
 Arfwid Erson i Brewåg  Nills Anderson i Täng 
 Olof Hällieson i Kläppe  Påhl Jonson i Säter 
 Olof Person i Klösta 
 
Alldenstund såwähl för h. gen.majorn och landzhöfdingen wijd landztinget 1695, som wijd 
Brunflod ting 1697 och 1698 af Onssala män är blifwit klagadt öfwer det intrång, skada och 
åwärkan som interessenterne af dess afradzland hafwa tillfogadt Onssala män, fördenskull är 
det till laga ransakning och syn blifwit lembnadt och uthstält. Och emädan wijd samma twist 
åthskillige cronohemman i Onssala, så som på Frössön inkomma, förutan att afradzlanden 
Tårååsen och Ranåsen äro crono, altså och efter Kongl. [fol. 705r] Maij:tz nådige resolution d. 
23 julij a:o 1686 är häröfwer med h. gen.majorn och öfwersten wälborne h. Carl Gustaff 
Frölich d. 4 maij sidstl. corresponderat, och på hans wägnar häradzfogden Bachman genom 
breef d. 21 maij befullmächtigad, för hwilken sig inställte häradzskrifwaren wälb:de Zachris 
Warg. På regementetz wägnar war af h:r öfwerstelieutnanten befullmächtigad fendricken edell 
och manhaftig Johan Bergklyft. Uppå capiteinlieut. boställetz wägnar war efter h:r öfwerste-
lieut:s skrifwelse d. 22 hujus capiteinlieut. Charliere förordnad, men kom intet tillstädz, ehu-
ruwähl at terminen blifwit honom notificerad. Äfwen war och ingenieuren wälb:de Mathias 
Busk tillstädz. Ifrån wäster Onssala woro fölliande män, nembl:n Per Månson, Olof Larson, 
Erich Ollson, Påhl Person, Johan Jonson och Jacob Nillson, alla skatte, för hustru Brijta 
mågen Nills Jonson, och Per Zachrisson, crono. Ifrån öster Onssala, för probsten högwällärde 
h:r Mårten Lundell dess landboo Jon Ollson, Per Rospigg, Olof Swänson, all skatte, så och 
Öne Olofson och Nills Böös, crono. 
 Tåråås och Ranås interessenter woro [fol. 705v] Lars i Halfwarsgiärde, Anders Persson i 
Bärge, Olof Månson, Mickell Jonsson och hustru Märit i Tanne, Jon Erson och Erich Ersson i 
Östberg, alla skatte, Olof Ollson och Carl Ollson, sampt Erich Ollson i Miälle, crono; dess-
utan och Nifzåhs interessenter, Olof Rekartzon i Långåker, Per Simonson i Bärge. 
 Alla desse ofwannämbde parter med nämbden samblade sig d. 27 om morgonen wijd 
östra färjesundet, derest man fan nödigt att skrifwa regementzqwartermästaren Treffenberg 
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till, och fråga om han af capitenlieut. woro fullmächtig, eller sig infinna wille, efter han bo-
stället härtills innehafft, men han lät sig för sin opassligheet enskylla. 
 Sedan blef öfwerlagdt och parterne frågade hwad rågång de prætenderade, då wäster 
Onssala boerne påstodo sin gamla häfd warit från Stoorsiön der Spiutbäcken faller uth, dem 
och Åhs män emellan, till Biörnsmyrskiälla, till Ranåsbron och Wingiäldzkiälla. 
 Afradzlandz interessenterne swarade att Ranååsbäcken är dem en skillnad, men hwarest 
de wille begynna eller [fol. 706r] stanna kunde dee nu icke så egentel:n säija för än dee till 
skogz kommo, inläggiandes Lars i Halfwarsgiärde 2 st. gamla breef af åhr 1561 och åhr 1600. 
Det förra är ett förlijkningzbreef emellan Onssala och Tanne män om en myra, Kiärnemyran 
ben:d, hwilken, som på Ranååsskogen belägen, Tanne man tillerkiännes. I det senare brefwet 
utsättes och Wingiärskiälla som ett laga märke för Bärge man och flere som uti desse afradz-
land sin deel hade. 
 Sedan förfogade man sig till skogz, då öster Onssala man gafz tillstånd att gåå heem och 
möta synemännen wijd Wingiälskiälla, der som deras ägor taga emoot. Enär man nu från 
färjesundet fölgde stoora siön, alt wägen upåth till Åhs ett stycke, kommo synemännen till 
mötes, Per Nillson i Byen, Nills Jonson och Ifwar Erson i Österseem, och wid Giöwijken 
uppwijsade ett steenmärke af några steenar neder i jorden under en tall, förmeenandes att det 
warit gammalt märke Onssala boerne och dem emellan, eftersom och på deras skillnad dee ett 
gammalt breef skola hafft, det Willensens tagit till sig. [fol. 706v]  
 Onssala man exciperade emoot detta märke, eftersom Seems män aldrig derom talat, 
doch berättade Jacob Nillson sig af Per i Goustad hafwa hördt efter sin morfader säijas att 
detta märke skall i Daniel Bertellsons tijd blifwit tijtsatt, hwarom morfadern sig hoos Bertell 
Ollson beswärat, som bedit honom låta goda män synat och ståå till dess någon kiändes 
derwijd, och från den tijden hade ingen derpå yrkiat. 
 Ifrån detta märke wille Seems man gåå till Ranåhsbroon, det Onssala män aldeles wäg-
rade, beropandes sig på rätta märket wijd [S]piutbäcken, linea N. till W. ½ streck till W. 
härifrån, och 760 steeg långdt, derest straxt nedan broon wijd en biörk fans en steen som 
wijsade till ostan N.O., och Onssala män påstodo gåå linea recta till Biörnmyrskiälla. Efter 
compassen syntes denne steen peeka O.N.O., derföre man och skogledz detta strecket 
ämbnade gåå. Öfwer detta röör och märke förklarade sig Åhs man att derpå de intet hade att 
klaga, utan hålla det godt. Ifrån detta märke 2380 alnar O.N.O. ½ streck till N. kom man fram 
till Biörnsmyrskiälla, derest sammanstöta Seems, [fol. 707r] Onssala och Nifzåås boerne, 
warandes denne kiälla utaf lagmans synerätten a:o 1688 för en lagl. skillnad dem emellan 
ärkiänd, hafwandes wederbörande parter nu eij heller emoot detta märke wijdare at säija än att 
Onssala boerne prætenderade här ifrån att gåå O.S.O ½ till S. till Ranåhsbroon, och så öfwer 
Ranåsen till Wingiälskiälla. Men Frössöboerne påstodo linea härifrån till Ranååsbäcken, der 
nya landzwägen går öfwer, och så bäcken uthåth i Ranååskiernen, derest på östra sijdan om 
kiernen Lars i Halfwarsgiärde har sin slåttmyra, Kiernemyran wid nampn, och så derifrån till 
Wingiälskiälla. 
 Och ehuru man ögonskenl. kunde see at det streck som Onssala man wille gåå från 
Biörnmyrskiälla till Ranååsbroon uti O.S.O ½ str. till S. skulle afskiära större deelen af 
Ranåås afradzland, så gick man lell till ett prof bem:te streck, kommandes fram wijd den på-
stådde broon 940 al. från ber:de kiälla, men denne broo bestridde Frössöboerne aldeles, 
säijandes att den rätta broon woro längre söder uth emoot siön. [fol. 707v]  
 Att komma till lius i saaken, gick man och det streck från Biörnmyrskiälla som Frössöö-
boerne begiärte S.S.O. ½ till O. då man uti S.S.O. ½ till O. wijd landzwägen kom fram wijd 
Ranååsbäcken, samma linea fölgde man wästra sijdan om siön 3910 alnar alt till Malmhögen 
inwijd Kiärnmyran. Härwijd observerades att denne linea så inföll att all den slått som fans på 
wästre sijdan kiändes Onssalaboerne wijd, och Frössö man på östra. Så lupo och Onssala och 
Nifzåås man tillhopa mitt på en myra wäster om den förmeente Ranååsbroon. När man och 
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kom in emoot Ranååskiärnen, upwijste Frössöboerne ett ställe derest Ranååsbron warit, och 
wägen forna tijder legat öfwer till Kläppe, för än nywägen lades, hwilket tolfman Olof Hällie-
son i Kläppe wittnade. Dherefter syntes ännu klara tekn aff biälkar och broostockar. 
 Öster om Ranååskiernen hade Lars i Halfwarsgiärde en starmyra, öfwer hwilken han up-
wiste ett gammalt pergamentzbreef åhr 1561 af innehåld, det Kiärnemyran är befunnen 
[fol. 708r] wara belägen i Ranååsskogen, och dy påstod han med Frössöboerne tijt upp att gåå 
med sin rågång från Biörmyrskiällan. Och såsom der uti förmähles att denne myra ligger i 
Ranååsskogen, fördenskull wille och han gåå derifrån till Wingiälskiällan. Till ett proof tog 
man linien från Mallmhögen, inwijd denne myra belägen, till Wingiälskiälla O.S.O. ½ till O, 
kommandes man fram i osten, 2690 alnar från samma backe, wijd den kiälla som öster Ons-
sala boerne upwijste och wille hafwa för en skillnad, sig, Frössöö och Onsala boerne emellan. 
Denna kiälla war på en myra belägen, 4 alnar breed och lång 4 alnar, tämmelig diup och af 
stoor myckenheet watn. 
 Men Frössöö och wäster Onssala man bestridde dhen aldeles, eftersom han lågo på deras 
fäälööt, beropandes sig på en annan kiälla, belägen på Wingiälsmyran, peekandes härifrån uti 
S.S.V., då dee och 1360 alnar härifrån upwiste en kiälla på en myra, som fans af intet wärde 
eller att dhen [fol. 708v] kunde kallas en kiälla. Härwijd stod en staka, som war märke emellan 
Erich i Östberg och Rospiggen, som slogo halfwa myran hwardera, berättandes Rospigg att 
samma myra som Erich i Östberg häfdar, woro genom pant kommen från Bösens hemman i 
Onssala, hwaröfwer parterne höras skulle. 
 Och emädan denne kiälla fans ogill, så beropade sig Frössö och wäster Onssala man på 
en annan i suden, hwilken och war belägen härifrån 370 alnar uti h:r probstens slått på 
skatteskogen, warandes den af fast intet wärde, efter den war allenast 1/2 aln lång och bred, 
och med menniskior upgräfwen. 
 Härifrån gick man tillbakas till den första upwiste Wingiälskiällan, hwar ifrån N.O. ½ till 
O uth till Rijsmyrhållmen öster Onssala män wille hafwa linien sig och Tårås man emellan, 
och S. V. till S. uth till Onssalasiön, skillnaden Onssala byarne öster och och wäster emellan, 
men Frössöboerne exciperade emoot denne Wingiälskiälla, willjandes än upwijsa en annan 
kiälla, hwilken de med tolfmannen [fol. 709r] Per i Siör och 2 st. andra tolfmän hade igen-
funnit, nordan sijdan om den första upwiste deras kiälla. Uti den linie man nu gick från första 
till sidsta kiällan i h:r probstens slått, funnes åthskillige slåtter på wästra sijdan som Onssala 
man häfdade, det öster Onssala man förmente deels kommit af det de efter handen sig sådant 
inkräckt, deels och genom pant, som är med Erich Erss myra i Östberg, och så torde wara med 
de andra. 
 Parterne å båda sijdor tillhölles att till sine förmente och upwiste kiällor anföra några 
skiähl eller edel. wittnen, hwaraf kunde finnas hwilken den rättaste woro? Då dee sig bägge 
förklarade at dee inga wittnen hade, utan så [sedan] gammalt warit. Men öster Onssala män 
insisterade att deras kiälla woro den rättaste, brukandes sig till skiähl ett gammalt pergamentz-
breef af åhr 1604, hwarest råmärken för Gräfzåsen uthsättes från Alf..is[?] bro ända till Täxel-
backen och allmänna wägen, wäster Wingiälskiälla der från och norr i Rijsmyrhollmen. Och 
aldenstund deras kiälla ligger wästerst af de upwiste, så förmeente de den [fol. 709v] wara den 
rättaste. 
 Och fast än som Rijsmyrhollmen parterne ärkiände för en rätt skillnad Tåråås och Gräfz-
åås afradzland emellan, så fant lell synerätten nödigt ifrån wästra Wingiäldskiälla taga linien 
till Rijsmyrhollmen och jempnwähl på södra sijdan till Onssalasiön, som öster och wäster 
Onssala emellan är en skillnad, och fördenskull tog man linien N.O. ½ till O. till Rijsmyr-
hollmen, derest man kom fram O.N.O. ½ streck till N. 5200 alnar från kiällan. Der fans ett rör 
som åhr 1666 af en lagmanssyn blifwit uprättat emellan Kläppe och Kyrkåås man på den ena, 
och Gräfzåsen[s] afradzland på dhen andra. Wijdare kunde man första dagen eij komma. 
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 Den 28 junij continuerades med synegången, och då besågz den 3:die Wingiärdzkiällan, 
som Frössöboerne igår upfunnit, hwilken war belägen på Wingiärdzmyran in emoot skogkan-
ten norr uth till Grefzåsen, den Lars i Halfwarsgiärde med dee öfrige Frössöboerne som ett 
skiähl sig åberopade, [fol. 710r] och att det woro deras rätta skillnad af ålder, hwilket Onssala 
män aldeles bestridde, påståendes 1o) att det icke woro någon kiälla, utan en puss, alldenstund 
der hwarken något upkom syntes, eij heller någon strööm derifrån löpa; 2o) om det varit deras 
märke af ållder, så hade Frössöboerne igår straxt sig der å beropadt, och intet först den ena 
och sedan den andra; och 3:die framwijst. 
 Wäster Onssala boerne kunde icke heller serdeles påstå denne kiällan, utan lembnade det 
till synens godtfinnande, warandes dem lijka mycket hwem som gillad wardher. 
 Detta blef med nämbden öfwerlagdt, och fans wähl watn i denne kiälla, men den icke af 
någon särdeles widd och diupheet, så att den äntel:n meriterat att sättas för ett skogzmärke, 
elliest låg den 4-kantiga lilla kiällan in i probstens myra, S.S.V. från denna, och såledz kunde 
hwarken denne eller den lilla kiällan någondera kallas den wästre, som det gamla brefwet af 
åhr 1604 förmähler. [fol. 710v]  
 Parterne tillspordes än wijdare om någon af dem hade några wittnen eller andra skiähl att 
wijsa hwilkendera den rätta kiällan wara skall, hwartill de swarade neij, utan beropade sig på 
sine egne berättelser, allenast allegerade öster Onssala boerne för sig 1604 åhrs breef och 
några[?] wittnen. 
 Wijdare lius fick man intet härom. Derföre, att finna med hwilkendera kiällan Rijsmyr-
hollmen och skillnaden byarne emellan hemma wijd Onssala uti linien närmast infalla skulle, 
gick man från lilla kiällan i h:r probstens eng till Onssalasiön efter parternes uthwijsande S.W. 
till W. derest man kom fram wäster om siön, först wijd b[ä]cken som skillier öster och wäster 
Onssala alt in i siön der hon infaller, och så gå wäster Onssala snedt på en kant in i siön intill 
bååthuuset, och wijdare hafwa de, som nu tillstodz, icke att säija i siön. Här ifrån gick man 
efter compassen S.V. till S. Onssala by och träffade uti linien mitt för der wäster och öster 
Onssala skillias, inwid gärdzhagarne uthmed [fol. 711r] stoora landzwägen. 
 Härpå samblade sig nämbden med parterne uti probstens gård i Onssala, derest dem heela 
saaken af protocollet blef uprepeterad och dem förlijkning föreställd, men dee begiärade dom 
i saaken. Derföre tillspordes dee än en gång hwad skiähl de hade att bestyrkia hwemdera 
kiällan må wara den rättaste, då Onsala män framsade 2:ne wittnen, Jon Broddeson och Jon 
Ollson i Torwalla, emoot hwilka Frössö män exciperade att dee och hade sina deelar i 
Gräfzåsen, hwarom nu twistas, och således i saaken interesserade, hwilket Jon Broddeson och 
Jon Ollson måtte tillstå, och fördenskull och emoot processen kunde dee till eeden icke 
admitteras. Doch till rättens information hördes deras relation, med alfwarsam åthwarning 
sanningen att säija. Jon Broddeson betygade det hans fader, som war öfwer 80 åhr, hade för 
honom talat, jembwähl och wijsat att den Wingiäldzkiällan som uti 1604 åhrs breef omtahlas 
woro den som öster Onssala män påståå, hwilken han kallat den wästra. Tog afträde. [fol. 711v]  
 Sedan inkallades Jon Ollson, som berättade att han äfwen samma tahl hade utaf Jon 
Broddesons fader hördt. Tog afträde. 
 Frössööboerne påstodo att det intet woro någon Wingiärlskiälla, efter hon på Wingiärdz-
myran eij ligger, utan kallas hon Ranååsmyran, som i deras fäälöt ligger. 
 H:r probsten beklagade att Ranåås och Tårås interessenterne altför stoor frijheet, så med 
muhlbeete som slåtter och andra intakor, på deras skog och mark giöra, härijandes öfwer alt, 
så att om det icke hemmat blifwer, gåå öster Onssala män, som för sine hemman stoora mon-
deringar till Kongl. Maij:t och cronan præstera måtte, aldeles under, skolandes deras förfaran-
de warit orsaken att tillförenne några hemman förfallit så godt som till öde, och crono blifwit, 
och att wijsa deras nachlässigheet föredrog probsten att Frössööboerne icke hade igår, då 
synen än påstod, sig afhållit, utan med sin boskap warit alt inunder hans fäbodar, oachtat att 
för 8 dagar sedan skiällorne af dem tagne blifwit. Dessutan skola och Frössöboerne skogen 
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med swediande och slåtters intagande öfwerfara, [fol. 712r] hwilket Onssalaboerne till större 
ruin och undergång länder, och såsom Frössöö män allenast hafwa åhr 1666, wijd då håldne 
commission, fådt desse afradzland som slåttegodz, men ingen skog, så wille h:r probsten dem 
derifrån aldeles uthsluta, hälst dee då sielfwa derom twistat och commission till laga syn 
uthstäldt, hwilken syyn dee aldrig tordz begiära, som dee der wettat sig ingen rätt dertill 
hafwa. Frössööboerne påstodo sin gamble häfd, och att dee gifwa sin afrad, emoot hwilken 
dee förmeena sig böra niuta alt hwad inom rågången finnes, hälst hwad slått der är, dee af 
ålder skola haft. Onssala män tillhöllos att wijsa hwad slåtter som Frössöö nyligen sig 
inkräcktat, hwilket de nu icke gitte giöra. Probsten påstod att som Frössöö man hafwa olagl. 
sådant tillwällat, det måtte dee och gåå der ifrån, skohlandes dee achtadt på tijden, då här i 
Onssala mäst i hwar gård warit manfall, och af alla som nu här boo, är ingen i byn upfödd, 
utan sedan hijtkombne, hwilka alla hålla ryttaremonderingar, för hwilkas [fol. 712v] säkra præs-
terande deras skatträttigheet Kongl. Maij:t äro förskrifne, och om dee sine ägor icke igenbe-
komma kunna dee eij beståå. 
 Uppå tillfrågan förklarade sig wäster Onssala man at dee icke kunna bestrijda Frössö-
boerne rätt till den skog som inom deras rågång är belägen. Öster Onssala man förehöltz det 
dee icke synas kunna förneka Frössö man afradzskogen inom linien, eftersom de med sin 
skatteskog intet komma till Tåråsen och Ranåsen, utan allenast från Wingiärdzkiälla till 
Rijsmyrhollmen 5200 alnar gåå bägges deras afradzland Tor- och Ranåsen med Gräfzåsen 
Onssalaboernes tillhopa, derest dee hafwa sitt wiste råmärke, inom hwilket hwar och en bör 
blifwa, så att det ena afradzlandet in uti det andra ingen prætension giöra kan. Probsten 
klagade att wijd 1666 åhrs commission det allenast warit 7 interessenter inlåtne i Tår- och 
Ranåsen, men nu äro dee 11, hwar utaf kommer att de äro för många och måtte fördenskull 
härja på annars skog och mark, och hwad slått de nu hafwa är inom 30 åhr uprögd. Frössö-
boerne swarade att dee dem hafft af ålder. 
 Wijdare undersöchtes om den myra [fol. 713r] som Erich Östberg skall från öster Onssala 
hafwa i pant, då Rospiggen påstod det Jon Erson i Östberg igåår skall för honom sagdt det 
bem:te myra woro från Önes hemman pantsatt. Men Jon Erson nekade dertill, utan skall hans 
taal warit det bem:te myra, Måssedrolet ben:d, af ålder lydt till Jon Erssons hemman. Wijdare 
skiähl fans intet härtill. 
 Probsten begiärte at Jon Broddeson och Jon Ollson måtte edel:n höras, hwartill honom 
swarades att det redan per resolutionem är dem förwägradt, och dy kan det dem icke tillåtas. 
 Och emädan parterne å alla sijdor förklarade sig intet mehra hafwa att påminna, förden-
skull togo de afträde, då efter saaksens öfwerläggiande syningzrätten i fölliande sluut stan-
nade. 
 Emellan öster med wäster Onssala boerne i Brunflod s:n, kärande, och samptel. interes-
senterne uti afradzlanden Tårr- och Ranåsen, swarande, angående strijdig ägoskillnad och 
åwärkan, så med slåtters rödiande och inkrächtande och skogz fällande som muhlbete och 
andra intakor, hwaröfwer Onssalaboerne klaga, [fol. 713v] är detta extraord. syningzrättens 
dom, afsagd i Onssala d. 28 junij a:o 1698. 
 Utaf parternes förde taal och geenswar, såwähl som deras nu besichtigade rågång, befin-
nes hurusom twisten emellan wäster Onssala boerne och interessenterne uti Ran- och Torr-
åsen är om rätta linien emellan Biörnmyrskiälla till Wingiärdzkiälla (om hwilka änderår dee 
elliest eense äro) och den åwärkan derutom kan Onssalaboerne tillfogad wara. 
 Men strijdigheeten öster Onssala och bem:te afradzlandz interessenter emellan, består der 
uti, om desse afradzlanden böra någon skog äga, och sedan hwem den rätta Wingiärdzkiällan 
wara skall, sampt elliest om någon åwärkan och intakor. 
 Och alldenstund bem:te kiälla samptel. desse parter emellan kommer att wara en skillnad, 
hwarefter merendeels heela twisten bör afslutas, fördenskull finner extraord. syningzrätten 
nödigt deröfwer först att dömma. Och ehuruwähl Frössööboerne påståå och förmeena att den 
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sidsta, af dem upwiste, kiällan skall wara den rättaste, och att dhen af ålder [fol. 714r] warit 
dem och öster Onssalaboerne emellan ett wist märke, förkastandes den öster Onsala boerne 
sig åberopa; doch emädan utom sin blotta uthsaga de här till intet skiähl eller bewijs kunnat 
uptee, utan fast mehra är af ransakningen klart huruledz de sielfwa hafwa derom warit owisse, 
och icke allenast en, utan 2 à 3 st. kiällor upwist, så att wäster Onssala boerne deras påstående 
på sidstone eij bifalla weelat, eftersom eij heller någon utaf desse 3:ne kiällor kunnat gillas, 
aldenstund öster Onssalaboerne af 1604 åhrs breef hafwa fulltygadt att den rätta Wingiärdz-
kiällan bör wara den wästra från Täxellbacken, uti hwilken linie denne senare infaller, om 
hwilken och 2:ne goda män deras berättelse, dock icke edel:n, giordt hafwa. Dessutan in-
stämmer denne kiälla närmast uti linien ifrån Rijsmyrhollmen till Onssalasiön, och så till 
åkerhagarne neder wijd byen, som en skillnad öster och wäster Onssala emellan, eftersom och 
om man elliest skulle taga den andra kiällan för ett skiähl, [fol. 714v] öster Onsala boerne då en 
altför stoor skada både på skatteskogen och afradzlanden kommo att lijda, och den andra der 
emoot för stoor mark tillägnades. Och fördenskull pröfwar extraord. synerätten skiäligdt att 
denne af öster Onssala boerne upwiste Wingiärdzkiälla bör och skall wara en oryggel. 
skillnadt nu och i frambtijden, öster och wäster Onssala med Frössöboerne emellan. 
 Anbelangande rågången emellan wäster Onssala och bem:te afradzland Tår- och Ran-
åsen, så ehuruwähl Onssala boerne påståå att gåå linea recta från Biörnmyrkiällan till den 
förmeente Ranååsbroon och så i Wingiälzkiälla, doch emädan till denne broon att den ett 
märke wara skall, wäster Onssala man intet det ringaste skiähl kunnat frambtee, utan fast 
mehra är befunnit och intygadt att rätta gamla broon har warit ofwan nya landzwägen in 
emoot Ranååskiärnen, och om denne linie skulle fullföllias, då gingo icke allenast från 
Nifzåsen åthskillige [fol. 715r] myror och slåtter, utan och större deelen af Ranåsen till 
Onssalaboerne, som dessutan sin fulla skatteskog hafwa, alldenstund inom Ranåås och Nifz-
åås upbrukade slåtter denne broo är belägen. Altderföre finner synerätten billigt att såsom af 
1561 åhrs breef bewijsas, det Kiärnemyran inom Ranååsskogen är belägen, at detta strecket 
från Biörnmyrskiälla rätta linien till den myran der Ranåås, Nifzåås och wäster Onssala man 
mötas bör S.S.O. ½ str. till O. frambgå, och så till Ranååsbäcken wijd bäckemynne, der gamla 
broon öfwerwarit, sampt wijdare i Ranåskiärnan till östra bäckemynne och sidst i samma 
streck till Kiärnemyran i Mallmhögen. Men sedan derifrån linea recta O.S.O. ½ str. till O. uti 
Wästerwingiärlzkiälla, hwilka märken nu och i frambtijden skohla desse parter och ägor 
emellan wara för en rätt laga skillnad, så att ingen må sig understå hwarken i en eller annor 
måtto dhen andra der [fol. 715v] inom att ofreda eller oförrätta. 
 Hwad wijdkommer twisten emellan öster Onsala och Tåråås med Ranås boerne, så påstår 
fuller h:r probsten ehrewyrdige h:r Mårten Lundell, det Tåråås och Ranås afradzlandz interes-
senter intet skohla hafwa i skogen att säija, utan dem allenast slåtten wara uplåten emoot den 
uthfäste afraden, som han af 1666 åhrs afradzbok wille bewijsa, då de sielfwa om skogen 
twifladt, och fördenskull der om sig förfrågadt, hwar öfwer dee till laga ting blifwit remit-
terade, derest dee aldrig något uthslag söckt eller erhållit, utan i medler tijd egenwilligdt 
angrijpit och sig underslagit öster Onssala boernes skog och mark, påståendes h:r probsten att 
icke allenast för widare intrång blifwa befredad, utan och att all den mark som dee nyligen 
uprögdt och sedan dee 1666 sig en wiss afrad åtogo, måtte återläggias, och dee för slijk 
egenwilligheet lagl. plichta. Men alldenstund af 1666 åhrs afradzprotocoll det icke kan slutas 
att [fol. 716r] Tåråsen och Ranåsen allenast skulle bestå af slått, och dess innehafware all skog 
wara betagen, utan fast mehra förmäles i bem:te protocoll tydeligt att dee hwilka detta 
afradzland då böxlat, hafwa lofwat för det och dess skog åhrl. gifwa 6 d:r s.m:t, eftersom de 
och alt härtills samma skog inom dess råmärken opåtalt niutit, så att wäster Onssala boerne 
dem icke heller någon rättigheet till samma skog hafwa söcht att bestrijda, allenast dee eij gåå 
in på deras skatteskog, warandes skogen och slåtten mäst så sammanblandad att den icke 
uthskillias kan, för hwilket alt interessenterne för wiss ränta militien blifwit anslagne, hwilket 
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wärk Hans Kongl. Maij:t allernådigst har approberat, med nådig befallning af d. 12 febr. 
1696, det ägarne skohla för indeelningzwärketz beständigheet skull förblifwa som dee nu äro. 
Fördenskull och wijd så beskaffad saak böra Tåråås och Ranås interessenterne härefter som 
härtills behålla all den slått och skog som [fol. 716v] är först inom dee, emellan dem och wäster 
Onssala män uthsatte märken, nembl. Wingiäledzkiällan till Rijsmyrhollmen, såwähl som och 
hwad slått och myror dee der utom anten på afradz- eller skatteskogen från uhrminnes och 
långlige tijder häfdat och nyttiat hafwa och under deras afrad begrijpes, och det efter det 1 
cap. Jord.b. L.L. sampt Kongl. Maij:tz nådigste resolution d. 12 febr. 1696, men der emoot 
förbiudes interessenterne all wijdare åwärkan, så med rödiande som huggande af timber, weed 
och skaaf, sampt beetande med boskapen, utom dee nu ärkiände råmärken, på någondera af 
deras grannars skog och mark, eij heller att intaga flere i lag med sig på afradzlandet, och det 
alt, förutan skadeståndz ärsättning och bötter efter lag, wid 2 d:r s.m:t [wite]. Hwad skada 
som Frössöboerne tillförene eller nu nyligen kunna tillfogat öster och wäster Onsala boerne 
på deras tillhörige ägor, det bör serdeles af tingelagetz [fol. 717r] tolfmän i parternes närwaro 
synas och wärderas, och efter laga stembning wijd Brunflod ting ordentel:n efter processen 
uthföras. 
 Expenserne bestijga sig efter Kongl. Maij:tz nådigste förordning uthräcknade till 42 d:r 8 
öre s.m:t, hwar uti samptel. desse parter, så kärande som swarande, böra interessera, alden-
stund de å bägge sijdor hafwa uti något kommit att succumbera, deröfwer dem emellan en 
serdeles fördeelning är giord, doch afdragit hwad en eller annan kan någon af nämbden eller 
elliest kåsthållit. 
 
 
 
 
Ting 3 – 6 oktober 1698 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 794v – 830r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: dombok saknas. 
 
Anno 1698 d. 3, 4, 5, 6 octob. hölltz ordinarie ting med allmogen af Sunne pastorat uti Frössö 
sochnstufwa, närwarande 1, 2, 3die dagen ländzman förståndig Michell Barck och 4de dagen 
häradzfogden wälb:de Lorentz Bachman. Nämbden war samma som wijd sidstl. wårting spe-
cificeras. 
 
1. Sedan tingzfrijd war aflyst uplästes dee Kongl. förordningar som wijd Räfsundz protocoll 
antechnade äro. 
 
2. Såsom dragoun Hans Busk wederkiändes att han förl. sommar stulit från Måns Nillson i 
Stocke 3 st. små barnskiortor à 12 öre s.m:t st., så och från Per Jonsson i Rijse 7 ½ alnar lärfft 
à 4 öre alnen och 1 st. stoor skiorta af 6 al. à 24 öre s.m:t, altså saakfältes han derföre efter 
Kongl. straffordningens 3 § att böta 3 dubbelt, med 8 d:r 14 s.m:t, så och ståå uppenbara 
kyrkioplicht, och emädan Per Jonsson i Rijse till denne stöldens uthspanande stoor bekostnad 
har måst giöra, dy skall Busk till honom derföre ärläggia uti expenser 1 d:r s.m:t. Corporalen 
Anders Fullerton och dragoun Håkan Svänsk, hwilka kiöpt skiortorne, kan häradzrätten icke 
finna bråtzlige, efter dem eij kunnat [fol. 795r] bewijsas hafwa afwettat att det war stuhlit godz. 
 
3. Uppå Jon Andersons wägnar i Optand föredrog Lars Persson ib:m hurusom den förrymde 
dragoun Olof Ekengreen hade förleden wår af Jon Anderson till låns tagit ett stoo, hwarmed 
han reest till Frössöön och till skallmeijeblåsaren Tanberg såldt för 2 caroliner, hafwandes 
bonden wähl effter befallningzmans sedell fådt stoet igen, men har måst till laga uthslag hoos 
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ländzman sättia 2:ne caroliner, dem han nu återfodrar, så och ärsättning för det han måst gåå 
här efter, jempnwähl och här igenom blifwit hindrad i sitt åkerbruuk. Tanberg betygade att 
han i god troo hade kiöpt stoet, icke annat wettandes än woro det Ekenbergz [felskrivning för 
Ekengreen] egit, men straxt han derom blef underrättadt, lefwererade han det från sig, men 
penningarne förmeente han sig wara berättigad till. Att han skall till något skadestånd för-
bindas wägrade han, förmeenandes att Jon Anderson borde derföre hålla sig till Ekengreen. 
 Resolutio. 
 Såsom detta stoo warit af Jon Anderson till Ekengreen lånat, så bör [fol. 795v] han efter det 
8 cap. Kiöp.b. L.L. ospillt återbekomma jempnwähl och dee penningar han derföre hoos 
ländzman nedsatt, men att Tanberg skall honom för dess skadestånd wedergiälla, kan häradz-
rätten icke finna skiähligt, alldenstund han i god troo har handlat, utan må Jon Anderson der-
före sökia Ekengreen, der han kan honom ärtappa. 
 
4. Fäldtskiärsgesällen Aldrick Styrenburg hade uti några måhl instämbdt regementzfält-
skiären konstförfarne mäster Johan Franck, såsom 1o) Att regementzfältskiären skahl honom 
förhålla den lön Hans Kongl. Maij:t honom allernådigst förundt, och på dess reesa hijtåth icke 
gifwit dess nödtorftiga reesepenningar, påståendes för sådant att niuta sin förnöijelse. Dher 
emoot regementzfältskiären inlade Styrenburgz quittence d. 19 julij sidstl., och som wittne af 
fendriken Roterman undertechnad, på 119 d:r k.m:t, och till reesepenningar 15 d:r k.m:t, så att 
effter deras rächning på 3/4 åhr 42 d:r 24 öre resterade, hwilka penningar fäldtskiären sade sig 
länge sedan wehlat honom tillställa, om Styrenburg giordt rächning för dee om händer tagne 
medicamenter af [fol. 796r] fäldtkistan. Reesepenningarne angående, så hade efter praxin Sty-
renburg eij bordt hafwa mehra än 1 ducat, men nu har han fådt öfwer. Dessutan hade han 
under wägen eij kostat mehra på sig än 3 d:r fracht på siön, och sedan hästelegan från Sundz-
wald hijt upp. 
 Steurenburg swarade att dee woro 3 wekor på siön, och sedan hästelegan från Sundzwald 
hijt upp. Styrenburg sadhe och att dee woro 3 weckor på siön och kosten oberächnadt gaf han 
3 d:r i fracht, wille derföre för kosten och annan depence hafwa 15 d:r till, eller in alles 10 d:r 
s.m:t. Lönen angående, så påstod Styrenburg att såsom han från d. 8 octob. 1697 alt härtils 
warit och än är i Kongl. Maij:tz tiänst, det bör han den till fullo niuta, hafwandes han aldrig 
wägrat för medicamenterne giöra rächning, utan till den ändan instält sig på herrgården i 
Lovika[?] att fältskiären skulle komma tijt, men heem till honom wille han intet gåå, eftersom 
hustrun skall honom med någon otijdigheet öfwerfallit. Fäldtskiären protesterade emoot 
denna beskyllning, påstod och att Steurenburgs plicht woro att gåå till honom i hans qwarteer. 
Wij-dare påstod fäldtskiären att Steurenburg eij bör [fol. 796v] hafwa löön mehra än för 3/4 åhr 
efter fendrich Rotermans attest d. 19 julij sidstl., emädan d. 27 maij, eller 14 dagar för 
midsommar, han skrifwit honom till att förhöra om han längre wille qwarblifwa, dheröfwer 
Steurenburg hans breef upwiste, och såsom han då intet swarade, utan sagdt till h. Pehr 
Omberg och flere det han derpå intet borde swara, han reeste när han wille, kunnandes 
fäldtskiären intet gifwa honom afskied, utan kunde Steurenburg det så snart gifwa honom, och 
som han sig då comporterade skreef han dire[c]teuren mäster Hans till om en annan och 
erhöllt dess swar der å d. 15 julij, men i medler tijd antog han Elias Köhn att giöra tiänst till 
föllie af h. öfwerstlieut. resol. d. 10 julij, som alt upwistes, så att Steurenburg alt i medler tijd 
ingen tiänst giordt sedan han blef afsatt. 
 Steurenburg swarade att på fäldtskiärens breef d. 27 maij swarade han d. 28 dito att han 
nembl. wille ett åhr blifwa qwar, det han af sin annotation på brefwet wijsa wille, men Frank 
nekade sig det breefwet fådt, påståendes att det stodo i hans frijheet sättia dee gesäller han 
finner till Kongl. Maij:tz tiänst onyttige, som med Steurenburg skiedt är, hwilket och h. 
öfwerstelieutnanten har approberat d. 9 aug. nästl. Samma [fol. 797r] resolution upwiste Steu-
renburg, der uti h. öfwerstlieutnanten lembnar fältskiären frij disposition Steurenburg att för-
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lofwa. Men Steurenburg wille af en annan öfwersteliutnantens resolution d. 14 aug. förweken 
wijsa att han än war wijd tiänsten conserverad, hwilken uplästes, och fans af det innehåld att 
der Steurenburg har någon twist med fäldtskiären om löön eller annat, har han det wijd lag 
och rätt att sökia. Fäldtskiären sade att han effter midsommar sagdt honom up tiänsten, då han 
genom Omberg fick hans otijdiga swar, hwaröfwer och Steurenburg inlade fäldtskiärens breef 
d. 7 julij, som uplästes, hållandes han det orijmligit att fältskiären skall der uti säija honom up 
tiänsten, och lell förmähler han att han då redan skrifwit effter en annan gesäll. Fäldtskiären 
swarade att midsommar är tijd att se sig om gesäller, derföre när han märkte Steurenburgz 
otijdigheet, måtte han höra sig om effter en annan. Steurenburg swarade att efftersom brukas, 
hade han 6 veckor föruth bordt blifwa uthsagd, så är praxis i Stockholm och flerestädz, dher-
till regementzfälskiären neekade. 
 Resepenningarne angående, så påstod Steurenburg att i sitt breef till directeuren mäster 
Hans hade fäldtskiären lofwat [fol. 797v] honom heela bekostnaden. Samma breef inlade fäldt-
skiären, hwarpå datum och en deel af breefwet war bortskorit, men fans lell att mäst. Hans har 
på Franckens wägnar tillsagdt Steurenburg skiählige reesepenningar, dem han måste honom 
bestå, efter wägen är lång. Fäldtskiären swarade att 1 ducat som manerligit är, neekar han 
intet, men han har nu fådt öfwer 3 d:r. Uppå tillfrågan huru stoor lönen woro åhrl. swarade 
fäldtskiären 70 d:r s.m:t. 
 För det andra klagade Steurenburg att fäldtskiären honom hoos h:r öfwersteliutnanten 
angifwit för olydna, att han warit wijdrig Kongl. Maij:tz tiänst etz., hwarigenom såsom Steu-
renburg skall till sin heeder wara angrijpen, påstår han sin satisfaction. Fäldtskiären swarade 
att bland annat klagade corneten att när rytarne anlete Styrenburg anten att putza eller elliest i 
deras siukdomar hielpa, wille han intet, utan hootade dem med hugg, han hade och swarat det 
han inga medicamenter hade, hwarigenom såsom Kongl. Maij:tz tiänst är efftersatt, har 
fäldtskiären det måst angifwa. Steurenburg hade och hoos regementzskrifwaren och flerestädz 
kalladt [fol. 798r] fäldtskiären nääswijs och annat. Ryttarne angående påstod Steurenburg sig 
intet wara skylldig att tiäna, eij heller för deras skull, utan allena för dragounerne hijt kallad, 
hwilka han löön niuter, det och h. öfwerstelieutnanten skall honom underrättat. Om att han eij 
weelat gifwa dee siuka medicamenter, förklarade han det skrifwit efter och intet fådt. Fä[l]dt-
skiären swarade att han begiärte sådane medicamenter som i fäldtkistan eij funnes, hwilken 
efter doctor [lucka] förordning är fournerad, det han fådt och derföre är han plichtig hwar 
månad giöra rächning hoos fäldtskiären. Steurenburg swarade det Franck aldrig wijsat honom 
hwad species uti kistan woro. Fäldtskiären beklagade att olyckeligen råkadt uth för en så oro-
lig gesäll, hwilket han och wijsat emoot sin förra mästare Johan Garling i Stockholm, och 
Franck af mäst. Hans bref fulltygade. Styrenburg swarade att Garling giorde honom oförrätt, 
och derföre blef han utur amptet för hans skuld uthsluten, det Franck påstod eij så wara. 
Wijdare berättade fäldtskiären att och Steurenburg för Molin och h. Daniel i Lijt sagdt, det 
fäldtskiären stuhlit från honom hans löön. Emoot h. Daniel protesterade Styrenburg, emädan 
han woro hans afwundzman. [fol. 798v]  
 För det sidsta kärade Styrenburg till fäldtskiären om den på Per i Stafzgård och Lijt s:n 
anwände cour, att såsom han hade samma patient med sine medicamenter och arbete courerat, 
så hade Franck intet anstådt derom accordera och betahlningen taga, hwarpå han reedan 
opborit 12 d:r s.m:t, williandes Styrenburg med de för accorderade 24 r.d:r intet wara nögd, 
utan påstod 30 r.d:r, inlade och sig till bewijs att han bonden courerat, dess attest af d. 21 sept, 
dher uti betyges att Styrenburg dertill anwändt sin största flijt, så att berömmet honom bör 
tillskrifwas, skohlandes Franck intet dertill giordt sedan han bandt första [för]bandet. Frank 
swarade att för sin goda willia hade han det till tack att Styrenburg såledz upstussat bonden, 
berättandes saaken såledz att Styrenburg låg hoos Frank och måtte gifwa om weckan för 
kosten 4 d:r, och efter bonden eij wille låta föra sig till Frössöön, gaf han Styrenburg förslag 
att om han wille wachta upp bonden, kunde han der fåå frij kost, hälst bonden och bodde i 
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hans districht, hwaröfwer Styrenburg gladdes och tog conditionen emoot. Styrenburg påstod 
att [fol. 799r] Franck hade honom denne action updragit, då han swarade att han kunde fara tijt 
lijka hwarest han woro och tiänte sig penningar. 
 Q. hwem band första bandet? H. fäldtskiären. Q. om han accorderade med bonden om 
betahlningen? Rp. neij, efftersom det woro hans wahne att aldrig taga betahlning för än han 
giordt patienten god. Franck sade att han bundit första bandet, effter accord som wid Lijtz ting 
wijsat är, tagit patienten an, gifwit Styrenburg instruction huru han honom skulle handtera, 
hafft sedermehra inspection derpå och hwar 14 dagar nästan reest dijt, så att Styrenburg intet 
kan prætendera, då han fick kosten frij uti 15 weckor. Elliest så ofta fäldtskiären kom tijt war 
Styrenburg mäst borta. Ille swarade at han giort heela couren och bonden nätter och dagar 
upwachtadt. Franck frågade hwarföre Styrenburg wijd Lijtz ting in majo icke då swarade 
hwad han i betahlning hafwa skulle, utan beropat sig på mästaren? Rp. att han intet kunde då 
swara, effter han war främmande och intet wahn wijd denne orten. Sidst protesterade 
Styrenburg emoot det att fäldtskiären honom i sitt breef [fol. 799v] kallar narrisk, det han 
antager som en injurie. Fäldtskiären förmeente det ingen injurie wara, utan allenast en 
warning att han eij skulle låta bedraga sig till sådan upstussigheet emoot sin mästare.  
 Och emädan parterne för denne gången eij hade flere skiähl att anföra, dy företogz saaken 
till dombs och resolverades som föllier. 
 Emellan fäldtskiärsgesällen Aldrich Steurenburg, kärande, och regementzfältskiären ehre-
born och konstförfarne mäster Johan Franck, swarande, angående någon dem emellan upkom-
men strijdigheet, är detta häradzrättens dom, afsagd på Sunne ting i Frössö sochnestufwa d. 6 
octob. 1698. 
 Häradzrätten har denne saaken i behörigt öfwerwägande tagit, befinnandes der utaf 
hurusom desse parters twist först består der uti att Steurenburg klagar, det han eij åthniutit den 
löön Hans Kongl. Maij:t honom allernådigst består, eij heller de reesepenningar honom blif-
wit lofwade för reesan hijt upp från Stockholm. Så ehuruwähl regementzfältskiären förmeenar 
att Steurenburg icke skall böra hafwa löön mehra än för 3/4 åhr, från d. 8 octob. 1697, då han 
hijt kom, [fol. 800r] och till d. 7 julij sidstl., då han genom regementzfältskiärens breef blef 
upsagd, hwaröfwer han och i fendrich Rotermans närwaro d. 19 ejusdem har liquiderat, då 
Steurenburg fådt 42 r.d:r 29 öre k.m:t att fodra, men dem innehållit till dess han för de af 
fäldtkistan emottagne medicamenter behörig rächning giordt hade. Resepenningar skall han 
fådt 15 d:r k.m:t och såledz 3 d:r mehra än sådane gesäller plägar fåå, nembl:n 1 ducat, hwilka 
15 d:r han och d. 19 julij har quitteradt, och såledz icke kunna något mehra prætendera. Doch 
emädan häradzrätten icke kan ansee ofwanbem:te breef af d. 7 julij för en fullkombl:n upsäij-
else från tiänsten, emädan på den händelsen regementzfäldtskiären icke hafft af nöden d. 19 
aug. derom att supplicera h. öfwerstelieutnanten wälb:ne h. Bengdt Ribbing till, det honom 
måtte effterlåtas för disposition med Steurenburgz förlofwande, det och h. öfwersteliutnanten 
genom dess resolution af samma dato regementzfältskiären har lembnat, så at i förmågo af 
wälbem:te resolution Steurenburg intill besagde datum warit i tiänsten och der intill bör den 
på staten honom allernådigst förunte lönen [fol. 800v] niuta, nembl:n 216 d:r k.m:t, hwar utaf på 
10 månader eller 5/6 åhr sig belöper 180 dal. k.m:t, hafwandes han redan derpå undfådt 119 
d:r 1 öre, rester altså 60 d:r 31 öre k.m:t, hwilka honom böra tillställas så snart för dee om 
händer tagne medicamenter Steurenburg behörig rächenskap giordt hafwer. 
 Anbelangande reesepenningarne, så pröfwar häradzrätten skiähligt att såsom directeurn 
mäst. Hans Skulltz uti dess breef till regementzfältskiären om denne Steurenburgz antagande 
har på hans wägnar lofwat honom reesepenningar till Jempteland och att regementzfältskiären 
måtte honom dem bestå, som skiähligt kan wara för den långa wägen etz., af hwilket alt klar-
ligen skiönies det Steurenburg utom fracht och hästeleega bordt hafwa underhåld, hwartill 
effter noga uthrächnande in alles han bör hafwa 24 d:r k.m:t, så att när de bekombne 15 d:r af-
drages, rester honom ändå, som han skall hafwa, 9 d:r k.m:t. 
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 Anbelangande den olydna som Steurenburg är af regementzfältskiären beskyllat före, haf-
wer i Kongl. Maij:tz tiänst bewijsat, [fol. 801r] med mehra, och hwad elliest regementz-
fältskiären har honom dess tiänst angående att tilltahla, det är alt sådant som till detta forum 
eij länder. Allenast hwad injurier sedermehra kunna wara förelupne, så utställes dee till dess 
wittnen hörde blifwa. 
 Sidst hwad beträffar den betahlning som Steurenburg prætenderar för anwänd cour och 
upwachtning wid Per i Stafzgårdz läkiande, så pröfwar rätten skiähligt att såsom regementz-
fältskiären har på rättens inrådande till bonden, och bondens begiäran, sig samma patient 
antagit, och då straxt wid första bandet om en wiss summa accorderat, som bonden på Lijtz 
ting d. 21 sept. sidstl. måst tillstå, så att Steurenburg på tinget d. 6 maij för den orsaken skull 
sig förklarade att han icke kunde sig uthlåta hwad det kostade, alldenstund regementzfält-
skiären hade dispositionen, eftersom och regementzfältskiären esom offtast reest tijt att see 
om huru patienten handterades, kunnandes Steurenburg icke wijsa hwad medicamenter han af 
sine egne dertill lagdt, eij [fol. 801v] heller att han för sin rächning har patienten antagit, så att i 
anseende till desse ofwantalde skiähl, rätten eij kan afsee med hwad foug Steurenburg will 
regementzfältskiären dess betahlning bestrijda, hälst när han för sin derwijd giorde upwacht-
ning niutit fritt uppehälle, doch bör regementzfältskiären honom der ofwanpå effter dess 
uthlåtande uti sitt breef af d. 7 julij gifwa Steurenburg 2 r.d:r, hwarmed de i detta måhl skohla 
aldeles wara skilde. 
 
5. Ländzman wälförståndig Michell Bark hade låtit instämma Simon Persson från Altzen 
angående 3 ½ pund tobbak, hwilket Simon hoos Erich Ersson i Östberg har insatt, och ländz-
man med dragoun Glombock öfwerkommit på det sättet att Erich Ollson i Onssala hade kom-
mit till ländzman med en budkafla, då war Glombock der för hoos honom, och angaf hurusom 
han i Röden erhållit spaning det Simon hijt in på öhn hade fördt något olofl:t tobbak, hwarom 
och Glombock en à 2 gånger tillförene talat, men dee kunde ingen spaning ärhålla, [fol. 802r] 
hwarest han det insatt. När då Erich Ollson settat och dee gifwit honom 1 kanna öhl, hade han 
tagit fram en pijpa tobbak, den han gaf till Glombock, och som han fant det wara orichtigt, 
frågade han hwarest han det kiöpt, då Erich swarade af Jacob Nillson i Onssala, som af Simon 
kiöpt ett pund, och woro än mehra i Östberg, uppå hwilket taal ländzman på Glombocks 
begiäran lagade sig straxt till att gåå tijt, då Erich gaf sig för uth. När dee dijt kommo frågade 
dee om Simon der lembnat något godz, hwartill Erich i Östberg swarade först att det woro i 
boden, men sedan sagdt i kiällaren, derest dee och funno 3 ½ pund tobbak inlagdt uti 2 st. små 
kistor, det underofficeraren af Bärgz compagnie Swän Malm med dem besichtigade, eftersom 
af fruchtan det tobbaket skulle skickas af wägen, ländzman intet fick tijdh att skicka effter 
någon tollfman. Simon Persson tillspordes hwarest han fått detta tobbak; swarade att förl. 
marknad på Frössön hade han råkat ihoopa med en man från Söderhambn, som hafft det i en 
släda, det han af honom kiöpt, och som han war drucken, såg han intet så noga effter 
stämpelen för än han kom heem, och då han förstod at det war orätt godz, blef han häpen, 
men torde det ingom uppenbara, [fol. 802v] doch sig att salvera, ämbnade han fohlat till häradz-
fogden, fohr så hijt neder åth med det Wårfrudagztijden och siöledz från Röden, men när han 
kom hijt åth fick han wetta det häradzfogden icke war hemma, lade det så i medler tijd inn 
hoos Erich i Östberg, derest det blef ertappadt. Glombock påstod att Simon har fördt det från 
Norrie, efter han den tijden wid pass kom derifrån, men dertill neekade han, beropandes sig på 
sina resecammerater Siuhl i Tann och Per Wellamson i Brynie, och hade han den gången fördt 
en kagga lijse[?] och några kläder och saaker för pastoris hustru i Lijt. 
 Simon frågades om han eij wiste nampnet på Söderhambnskarlen, som sålde tobakket? 
Rp. neij, men om han fingo dilation, torde han kiänna igen honom. Honom förehölltz att det 
synes wara fåfängdt, hälst han eij heller några wittnen hafft med sig på kiöpet skiedde. 
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 Jacob Nillson i Onssala hördes och, och neekade eenständigt sig något sådant tobbak 
kiöpt eller hafwa, utan förleden winter kiöpt stemplat tobbak i Sundzwaldh. 
 Erich Ersson i Östberg war siuk och dy [fol. 803r] hördes hustrun, som betygade att hon 
eller mannen icke afwiste hwad som war i kistorne som Simon begiärte att sättia inn, dem 
hoon och mannen icke kunde wägra att emottaga, alldenstund Simon länge leegat hoos dem i 
quarteer, och sig altijd wähl förehållit, det alt hon edel. wille bedyra. 
 Simon beklagade sin olycka och bad om dilation att sökia sin man, jempnwähl och att 
skaffa attest från dess reesecammerater från Norrie. Glombock förmeente detta wara uthsedt 
allenast att trainera tijden och påstod sluut i saaken. 
 Wijdare blef Erich Ollson från Onssala förhörd, med alfwarsam åthwarning sanningen att 
bekiänna, ehuruwähl han till eeden icke kunde admitteras, efftersom han war såsom en delator 
i saaken, då Erich Ollson aldeles neekade till sig gifwit Glombock någon underrättelse om 
detta tobbak, efftersom han eij heller deraf wiste widare än ländzman och Glombock sins 
emellan derom taltes. Han hade och intet berättat om Jacob Nillson något, men at han gifwit 
Glombock en pijpa tobbak, tillstod han, emädan han klagade det han [fol. 803v] på en dag eij 
hafft något, men det hade warit lofl:t godz. Ländzman frambtog det som Glombock skall af 
Erich Ollson och han till ländzman i förwaring lefwereradt, hwilket war swartachtigt till-
seendes, men det nekade Erich Ollson aldeles till att det woro det stycke som han gaf Glom-
bock. Glombock beropade sig på ländzman, hwilken förmantes att berätta sanningen, och 
refererade att Glombock och Erich Ollson hade sins emellan talatz wijd om tobbaket, men 
huru det war wiste han intet, då äntel. Erich Ollson gifwit Glombock en pijpa, den han tagit 
utur sin dosa, men om det war det som nu upwist är, wiste ländzman intet, efftersom Glom-
bock först när de kommo på wägen tagit fram och sagdt att han det fått af Erich Ollson, elliest 
att Erich Ollson berättat om Jacob Nillsons tobbakzhandell, och att tobbaket woro i Östberg, 
sade ländzman sig intet hördt, wijdare än Glombock honom berättat, hwilken med Jacob sins 
emellan wiskat. Q. om Glombock tillägger Jacob hafwa handlat med något olofl:t tobbak? 
Swar, att han det [fol. 804r] kan hwarken Jacob eller Erich Ollson tilläggia, emädan han intet 
sådant hoos dem hade funnit, utan allenast begiärat dem hijt, att om Simons handell gifwa 
rättelse, och alldenstund de dermed intet hade att skaffa, dy gafz dem loff att gåå heem åth. 
 Sedan wardt saken med nämbden öfwerlagdt, serdeles om Simon Persson dhen begiärte 
dilation skulle tillstädias, det nämbden enhälleligen der uti instämbde, at såsom Simon Person 
till förswar begiärer anstånd at upsökia sin fångzman, jempnwähl at inskaffa attester af sine 
reesecammerater att förl. sommar han från Norrie detta tobbak eij infördt, och som sådant, 
serdeles om fångesman torde lända honom till hielperedo, dy, i förmågo af Kongl. Maij:tz 
process 11 §, wardt honom dilation förundt till nästa ting, och i medler tijd förblifwer 
tobbaket i arrest, jempnwähl och Simon under sin caution. 
 
6. Rector scholæ ehrewyrdige magister Claes Hallingh lät genom påstmästaren wäl:t Swän 
Danielson kära till dragoun [fol. 804v] Erich Palmquist, som förl. den 10 april om en söndag kl. 
12 wijd pass skall dess pijga Märit uti dess huus först med ilaka ord och sedan med hugg och 
slag öfwerfallit, som wittnen skohla betyga, anhållandes att der Palmquist skyldig finnes, han 
då med behörigt straff måtte ansees. Palmquist swarade att han hade begiärat kiöpa ett stoop 
öhl, då pijgan honom spåtskel. swarat och kastat carolin på gålfwet, med hwilken otijdigheet 
han bedit henne innehålla, då Märit än wijdare uthfarit, hwarwijd och pijgan Helena henne 
hulpit, så at han måtte gåå sina färde, och effter han derwijd dem undsade att klaga för deras 
huusbondefolck, hafwa de detta på honom updichtat, hwar uti såsom han är oskyldig påstod 
han att rector måtte honom swara för ohemull förd klagan han honom citeradt före. Påst-
mästaren swarade att rector har Palmquist eij wijdare angrijpit än han effter wittnens uthsaga 
lembnar saaken till domaren. Wittnen woro dragoun Hans Busk och pijgan Helena. Emoot 
den förra moverades att han war en lagbunden tiuf, emot den senare att hon woro interesserad 
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i saaken, och sedan rectors tiänare och [fol. 805r] brödätare, hwilket som det war laga jäf kunde 
ingendera till eeden admitteras. 
 Och emädan rätten fant nödigt att höra pijgan Märit, dy blef hon efftersänd, och referera-
de att Palmquist begiärt kiöpa ett stoop öhl, det hon honom wägrat, effter det war otijd. Då 
lade han en carolin på boken, hwilken föll af bordet, hwaraf Palmquist blef wreed, säijandes, 
will du intet sällia öhl, gifwandes henne en öhrfijhl, sparkandes henne bak på sijdan, så att 
hon föll emoot bordet, men blå eller blodig wardt hon intet, icke heller kunde hon säija att han 
i wredzmod kommit inn, henne att öfwerfalla. Palmquist sade sig ingen slagit, utan hade bäg-
ge pijgorne hållit tillhopa emoot honom. Drag. Busk hördes utan eed, och refererade att pijgan 
och Palmquist woro tillhopa, det hörde han, men hwem den andra slog eller öfwerföll wiste 
han intet. Pijgan Helena påstod wähl att Palmquist hade slagit Märit 2 örfijhlar för det han 
intet fick öhl, men emoot hennes berättelse exciperade Palmquist, effter hon med Märit giorde 
ett. Palmquist påminte att Märit eij war i tingzprädikan, hwartill påstmästaren sw. att det woro 
nog, det han som fullmächtig henne biwistade. [fol. 805v] Palmquist anhölt att för ohemull förd 
klagan hoos rector niuta satisfaction. Påstmästaren swarade att ehuru saaken är, så hafwa lell 
något owäsende förelupit. 
 Sedan blef saaken öfwerlagd och resolverades, att såsom här inga fulla skiähl eller bewijs 
äro det Palmquist har rectors pijga med hugg och slag öfwerfallit, eij heller å hennes kropp 
dereffter någon åkomma synt worden, fördenskull kan rätten Palmquist uti detta icke med 
något straff beläggia, eij heller kan han uppå h:r rector någon reconv[e]ntion erhålla, eftersom 
rector honom hwarken till heder eller ähra angrijpit, utan som något owäsende är förelupit, det 
till rättens afslutande lembnadt. 
 
7. Angaf dragoun Erich Palmquist hurusom rectors pijga Märit skall förl. sidsta store [b]ön-
dag om morgonen för prädikan till en främmande här förbij farande österbotnisk man såldt att 
stoop öhl, hwilket, som det sträfwar emot Kongl. Maij:tz stränga förbud, dy har han det till 
laga correction angifwit. På Märitz wägnar, som fullmächtig, neekade påstmästaren Swän 
Danielson att hon något öhl såldt, utan af barmhertigheet gifwit denne frembling ett stycke 
bröd och lijtet swagt öhl, [fol. 806r] eftersom han klagadt sig wanmächtig, för det han på ett 
dygn icke fådt något maat. Palmquist påstod att han kiöpt öhl för penningar, beropandes sig 
till wittnes Jon Nillson, färieman, derwijd och Märit sig inställte, neekandes högeligen sig 
något öhl såldt till denne mannen, utan elliest i hans mattheet gifwit honom dricka och bröd. 
Q. hwad dricka det war? Rp. swagdt öhl. Emoot Jon Nillson hade hon intet, men drängen 
Samuell jäfwade hon, alldenstund han med henne låg i uppenbar fienskap, som och i sanning 
war, och dy aflade Jon Nillson eeden och sade att denne man om afftonen kom till honom, då 
han begiärt, men intet fått till bästa. Om morgonen fölgdes dee til kyrkian, gingo så inn i 
skolegården, då han hoos Norell begiärte fåå kiöpa öhl, men fick intet annat än swagöhl. 
Sedan gick han in till Märit, der han fick dricka och bröd. Om han det kiöpte, wiste Jon intet, 
efter han eij heller såg honom hafwa eller lefwerera några penningar, utan då han gick bort 
tackade han. Drängen Samuell hördes utan eed, och betygade att han wähl war inne då denne 
karl [fol. 806v] begiärte dricka, det han och fick, men hwad dricka det war, eller om han det 
betalte eller eij, wiste han intet, emädan Samuell höllt på att kläda på sig, och hörde intet stort 
der effter, allenast hade denne frembling klagat sig af mattheet och att han intet fått till bästa. 
 Märta förmeente sig intet giordt illa, att h[o]n i den swåra tijden hielpt denne fremblingen 
en gång brööd och dricka sig till wederqwäckelse. Men Palmquist påstod att hon hade såldt 
honom öhl, som löper emoot Kongl. Maij:tz förordning. 
 Resolutio. 
 Häradzrätten pröfwar skiähligt pijgan Märit i detta måhl att befrija, alldenstund det henne 
intet kunnat bewijsas det hon har denne fremblingen något öhl såldt, utan honom af barmher-
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tigheet i den swåra tijden då war, gifwit en gång dricka och bröd sig att wederqwäckia, utaf 
hwilket, som en christeligit wärk, icke är förbudit. 
 
8. Uti den här instämbde saaken emellan arfwingarne till Steensgårdz hemmanet på Frössön 
à 6 tunnel:d, Oloff och Per Jönssönner med Elias Ifwarssons enkia, hustru Brijta Nillsdotter, 
[fol. 807r] med dess barns målsmän Per och Olof Nillssönner i Knytta och Lars Ersson i 
Steensgård angående Steensgårdz hemmanet, hwilket Elias Ifwarssons enkia a:o 1691 uti dess 
fattigdom aldeles handlöst lembnadt, så att om icke förmedelst h. regementzqwartermästaren 
Treffenbergz bearbetande, Lars Ersson icke hade det samma åhr emottagit, och regementz-
qwartermästaren honom med sädeskorn och annat hulpit, och tingzransakningen af d. 2 de-
cemb. 1697 uthwijsar, hade det till öde förfallit, föreentes parterne således, att såsom arfwing-
arne finna sig oförmögne hemmanet emottaga, betahla h. regementzskrifwaren dess förskått, 
så och Lars Ersson dess melioration, dy afstodo dee det till Lars Ersson, hans hustru, barn och 
arfwingar till en oklandrat odall och egendom, hwar emoot han lofwade dem i ett för alt 100 
d:r s.m:t, hwar utaf han till regementzqwartermästaren betalar 40 d:r s.m:t, dee öfrige 60 d:r 
s.m:t komma interessenterne, effter hwars och ens hafwande rätt, till deelning, såledz att Lars 
Ersson uthbetala 10 d:r s.m:t om åhret, men Elias Ifwarsons barns andeel blifwer [fol. 807v] 
inneståendes till dess barnen dem behöfwa. Dee 47 d:r 22 s.m:t Lars Ersson för giord 
melioration efter 1697 åhr[s] dom har att fodra, gaf han effter, tillåtandes arfwingarne honom 
fortfara med det redan påbegynte lagfarande, så att hemmanet upbödz nu tridie gången, 
\nembl. de 4 t:l som är skatte,/ doch Kongl. Maij:tz höga rätt obetagen, effter det går utom 
börden.  
 Anbelangande dee 7 d:r 14 ⅔ öre s.m:t som sochneskrifwaren Jonas Kuut för 1679 åhrs 
uthlagors rest och annat hade at fodra, så emädan på arfwingarnes begifwande han sin räch-
ning med eed verificerade, fördenskull lofwade arfwingarne att samma rest af de 60 d:r s.m:t 
honom skall betahlas. 
 
9. Uppå Nills Kiällsons wägnar i Bällstad kärade Nills Jönsson i Målstad till Mårten Jöns-
son i Öö, först angående byggnad på Bällstad dee 3 åhr han der bodde, och alldenstund den 
byggnad som Mårten Jönsson effter synemännens besichtning derpå giordt eij kunde sättas 
högre än till 2 ½ åhr, dy skulle han det halfwa åhrs byggnaden ärsättia med 3 d:r 10: 16 s.m:t. 
Dessutan fodrar Nills Kiälson betahlning för 1 tunna korn à 3 d:r och 1/2 tunna [fol. 808r] salt à 
2 d:r s.m:t. Och ehuruwähl att Mårten Jonsson påstod det wara honom förährat, doch emädan 
han det icke förmåtte bewijsa, och Nills Kiällson sin betahlning påstod, dy resolverades att 
Mårten Jonsson skulle honom förbem:te poster betahla. Men hwad widkommer det höö som 
Nills Kiälson prætenderar, jempnwähl och betahlning för 3 st. öfwer winteren födde fåår, det 
pröfwar rätten skiähligt att uphäfwa, emädan det redan 1696 är en afsluten saak, kommandes 
såledz Mårten Jönsson att uthbetahla 5 d:r 10: 16 s.m:t, hwar utaf 2 d:r s.m:t för honom böra 
afdragas, som effter 1696 åhrs dom Nills Kiällson bordt till Mårten ärläggia, men han ännu eij 
åthniutit hafwer. 
 
10. Det fodrade Per Ollson i Giärde utaf Nills Siuhlsons arfwingar i Högle 1 tunna 6 fjärd-
ingar korn, som han för 5 à 6 åhr sedan har försträckt deras broder Per Nillson till Hägle 
hemmans besående, hwilken sedan till Norrie förreest och lembnat hemmanet med dhen ho-
nom tillhörige [fol. 808v] deelen till syskonen, påståendes Per Ollson af dem som egendomen 
besittia, sin betahlning erhålla. Erich Nillson wille wähl förebära sig häraf intet wetta, men 
såsom h. regementzqwartermästaren Treffenberg med tolfman Måns Jönsson i Giärde och 
flere wiste betyga att lånet woro skiedt, men der emoot kunde Erich Nillson icke effter lagen 
och det 33 cap. i Konung.b. L.L. wijsa skulden wara gulden, fördenskull dömbdes samptelige 
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arfwingarne som brodrens egendom tillträdt, denne fodran med 3 d:r s.m:t tunnan att genstan 
förnöija. 
 
11. Såsom förl. 3[die] stora böndag regementzfältskiären hade något effter gudztiänsten bort-
sändt sitt folck till slåtten, ehuruwähl de den dagen intet arbete giort, fördenskull hade säxman 
Måns Nillson i Stocke till rättens widare ompröfwande honom deröfwer instämbdt. Då rege-
mentzfältskiären swarade att det skiedt först emoot afftonen, ty effter höet leegat länge uthe 
och slåtten war 2 mijhl bort in [fol. 809r] i Brunflod s:n belägen, sände han folket åstad, på det 
de andra dagen skulle till arbete wara desse närmare, men om böndagen giorde dee intet arbe-
te, det eij heller säxman säija kunde. Och fördenskull blef regementzfältskiären uti detta frij-
sagder. 
 
12. Uppå säxmans Måns Nillsons angifwande tillstod wähl fendrichen manhafftig Johan 
Bergklyfft att af förgiätenheet han förleden Mariæ Besökelses dag hade tillåtit h. öfwerstens 
folck om morgonen bittijda gåå uth att slåå, effter ingen gudztiänst på Frössön hölltz, och sig 
icke erinra kunde att det woro annat än en aposteldag, men så snart han sig påminte dagen lät 
han kl. 7 kalla dem heem igen, det och säxman tillstod, och såsom fendriken sig således straxt 
rättadt, så kunde eij heller rätten honom med något straff uti detta beläggia. 
 
13. Genom munsterskrifwaren Andreas Hambræus kärade regementzskrifwaren wälbetrodde 
Nills Molin till Jon Hiälte uti Imnäs om en eng, Nyengen ben:d, som Hieltes hustru förra man 
Jon Broddeson sig skall ifrån hemmanet Dahlen på Andersön inkräcktadt, [fol. 809v] då det öde 
låg, som wittnen skohla betyga, anhållandes samma eng at återbekomma. Jon Hielte swarade 
att bem:te eng af ålder leegat till hans hemman, ligger och uti Imnäs skatteskog, så att han 
intet weet med hwad fog den derifrån kan sökias. Hambræus nämbde sine wittnen, Jon 
Springare och Per Ollson i Giärde. Parterne förehöltz att såwijda Dahlens hemmanet är crono, 
så anstår icke rätten att företaga denne saaken till doms för än någon på cronohemmanetz rätt 
behörigen tahlar, doch will rätten höra wittnen i medler tijd till att skynda saken. Då Per 
Ollson och Springaren aflade eeden och separatim hördes. Per Ollson berättade att i krigz-
tijden slog han der en gång åth ryttarne, då slog han alt intill Golfslätten som kom Imnäs man 
till på wästersijdan, men östersijdan kom Dahlen till. Kunde och intet annat minnas än der 
war ett gammalt hagastoo dem emellan. Tog afträde. 
 Springaren berättade det han a:o 1680 fick h. öfwerste Ulfsparres loff att slå denne engen, 
då han slog alt intill gamla hagastoon. Der utanföre war en hässia, [fol. 810r] hwilken intet kom 
Dahlängen till. Detta sade Springaren och Per Ollson att dee bättre kunde uthwijsa om dee 
kommo tijt. Och emädan detta hemman jempte flere äro aftagne och skohla med första lag-
ligen deelas, dy wardt detta dertill lembnadt. 
 Hambræus anhöllt i medler tijd om arrest på höet, hwilket icke kunde bewilljas, såwijda 
eij bewist är, att Hielten har sig något af Dahlens äng inkräcktadt. 
 
14. Afsades att Slandroms byemän, hwilka för sin boskap åhrligen nyttia beeten på rege-
mentzskrifwaren Molins i deras ägor belägne äng, skulle der emoot om wåren samma eng 
afränsa all oreenligheet, så frampt de eij wehla ärsättia den skada regementzskrifwaren elliest 
der utaf tagandes warder. 
 
15. Det beswärade sig Jon Steenson i Kiählen och Rödens s:n att han utaf postmästaren wäl:t 
Swän Danielson icke kan undfå dee penningar han honom skyldig är, 7 d:r s.m:t, utan sedan 
tingzrättens dom d. 31 martij sidstl. uthföll, som dömer h. postmästaren att betahla uth 2 d:r 
och för dee 5 d:r giöra eeden, förlijktes postmästaren effter han eeden eij giöra wille, dem att 
betahla, men nu will han uti dee 5 d:r afkorta dee 2 d:r hwartill Jon Steenson [fol. 810v] sig 
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aldrig begifwit. Postmästaren sw. att det så blifwit föreenat der effter han och penningarne, 5 
d:r s.m:t, har deponerat först hoos Hemming i Wästbyn och sedan hoos tolfmannen Nills i 
Mälbyn, hwilken dem frambtog och nu till Jon Steensson lefwererade, och wille Jon icke 
dermed wara nögd, begiärte påstmästaren att saaken å nyo måtte uptagas. Tolfmännen som 
föreeningen åhördt betygade att postmästaren budit 5 d:r uti ett för alt, men Jon påstådt dess-
utan dee 2 d:r effter domen och wijdare slut icke blifwit af. Uppå tillfrågan om påstmästaren 
effter domen wille om dee 5 d:r nu gåå eeden? Rp. att det woro lijten flättia gåå eed före. 
 Och alldenstund påstmästaren eij gitte eeden præstera, det han för desse 5 d:r s.m:t eij har 
hoos Jon Steenson caverat, så bör han effter det 12 cap. i Kiöp.b. L.L. desse 5 d:r s.m:t, som 
och redan skiedt är, betahla, jempnwähl och dee 2 d:r s.m:t, hwilka han effter domen plichtig 
är, till Jon Steenson ärläggia, så och i expenser 1 d:r s.m:t. [fol. 811r]  
 
16. Uppå Per Erssons begiäran i Degernääs på dess och dess medarfwingars wägnar afsades 
deras sahl. b[r]oders enkia, hustru Anna Jonsdotter, från deras odellshemman Orwijken, eff-
tersom broderen barnlöös är död blifwen. 
 
16.[!] Angofwo sig åthskillige creditorer, hwilka hoos hustru Karin Ollsdotter i Fanbyn för 
giorde försträckningar hade at fodra, nembl. Per Ollson i Giärde för 1 ½ tunna för 5 à 6 åhr 
sedan försträckt à 3 d:r s.m:t tunnan, hwarpå han undfådt en qwijga à 1 d:r 21: 8, rester altså 2 
d:r 26: 26 s.m:t. 
 Per Ollson i Åkereng 3 r.d:r eller 4 d:r 16 s.m:t. 
 Nills Nillson i Orrwijken 1 tunna fröökorn à 4 d:r s.m:t. 
 Regementzskrifwaren Molin försträckt 1695 till frökorns inkiöp 3 d:r 10: 16 s.m:t. 
 Jon Broddeson i Swedie 1/4 tunna korn 24 öre s.m:t, 1/8 tunna erffter 24 öre s.m:t. 
 Swän i Knytta 2 d:r s.m:t. 
 Per Jonsson i Rijse 3/4 tunna korn 2 d:r 24 öre s.m:t. 
 Corporalen Wulff 3 d:r s.m:t. 
 Collega wid scholen Mathias 1 ½ tunna 4 d:r 16. [fol. 811v]  
 Per Ollson i Torp 1/4 tunna korn 24 öre s.m:t. 
 Dessutan fodrade pastor någon rest på dess lijkstohl. 
 Äfwen hade probsten Lundell något att fodra. 
 Klockaren Beniamin Ollson, dess resterande måhla 1 ½ tunna korn à 4 ½ d:r s.m:t. 
 Effter hållen huusesyn förl. d. 26 sept. funnes på detta hemman 57 d:r 30: 16 s.m:tz feel-
achtigheeter, för hwilka hemmanet redan wid tinget d. 4 decemb. 1697 är intechnadt, hållan-
des sig jembwähl fendriken Bergklyft för samma brist till jorden. Detta hemman wille Erich 
Erson, hustru Karins son, effter 1697 åhrs dom besittia, och uthlösa Jon och Påhl Månssönner, 
som det hälfften med honom äga, hwarmed de woro nögde, såwijda han gifwit dem lössen, 
men som det intet skiedt är, påstod Jon Månsson, hwilken med Erichz tillåtelse förl. wår 
flyttiat tijt, att blifwa qwar och Erich uthlösa. Ländzman betygade och att Erich Ersson då 
intet hade att såå hemmanet med, och derföre woro dee glada att dee fingo Jon tijt, hwilken 
påstod att Erich Ersson, hwars fader 17 åhr hade åbodt hemmanet, måtte [fol. 812r] för huuse-
rötan swara, den han sielf förorsakadt, och deras deel intet derföre häffta. 
 Resolutio. 
 Såsom Jon Månsson är med Erichz tillåtelse kommen till hemmanet, hwar uti han äfwen 
så stoor deel äger som Erich Ersson, han och till hemmanetz bruuk finnes tiänligare, dy bör 
han derwijd förblifwa till dess Erich Ersson honom och hans syskon effter domen der utur 
löst, blifwandes Jon Månssons deel Erich Erson tillhanda upbuden 2 gången, men Erichz deel 
för huuseröta och annan giäld upbuden 2 gången. Anbelangande ofwannämbde creditorers 
fodringar, så lembnas dee â part, till dess huuserötan blifwer betalt, och att då fåå sin för-
nöijelse, såwijda något öfwerblifwer. 
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17. Emädan wijd sidsta ting Olof Ollson i Bärge dömbdes förlustig sitt arbete och säden på 
det swedieland han olofl. låtit bränna, dy wärderades den råg han der i åhr bekommit till 5 
skylar och 7 band à 5 m:k k.m:t hwar skyhl, giör 2 d:r 12 öre s.m:t, efftersom samma råg icke 
war wähl blifwen mogen, utan och nu af wätan farit illa. 
 
18. Det beswärade sig Nills Jöranson och Per [fol. 812v] Anderson i Fanbyn öfwer dess gran-
nar Per Anderson och Jon Månson, hurusom dee skohla willia sig intränga på den skogztract 
dee särskillt kiöpt från Orrwijken efter brefwet af d. 24 april åhr 1617, och lyder under Bud-
lägden, med begiäran att dee måtte sig derifrån afhålla. Swaranderne påstodo att under Bu-
lägden ingen skog hörde, eftersom det eij heller uti brefwet nembnes, utan inlade de ett annat 
breef af åhr 1600, derest ägorne grannarne emellan deelas inom hagan, men utom haga skulle 
alla wara lijka deelachtige emoot skatten, och såsom Bulägdeskogen, som påstås, intet är 
serdeles från den andra skogen afskild med märken, dy påstodo att skogen woro alt ett, och 
dess nytning dem samptel. tillkomma. För denne lägde och slått gofwo eij heller käranderne 
någon skatt. 
 Resolutio. 
 Såsom det förmeenas wara råå och märken desse skogar emellan, dy till uplyssning i 
saaken skall det, effter det 26 cap. Byggningabalken L.L. af goda män ransakas och synas, då 
rätten will sig sedan wijdare uthlåta. I medler tijd behåller hwar sitt, doch afhålle sig från öf-
werflödig åwärkan. [fol. 813r]  
 
19. Alldenstund det tillstodz att Oloff Anderson i Bärge, då han utaf Jöran Månssons föräld-
rar i Måläng kiöpte hemmanet Bärge, han lofwat dem förråd, serdeles på sidsta åhren 1 tunna 
säd så länge dee lefde, altså åligger och Olof Andersons barn samma contract fullgiöra, och 
uthbetahla den en tunna korn som wid sidsta åhret återstår, hwilken Jöran Månsson har på 
sonen Erich Jöranson transporteradt och öfwerdragit. 
 
20. Såsom Olof Pers [felskrivning för Påhls, jfr vårtinget 1699 § 20] enkia i Rijse, hustru 
Margreta eenständigt neekade till de 5 d:r 27 s.m:t som efter en ländzman Hans Larson 
Biörkmans assignation d. 13 febr. 1683 hustru Märitz son i Giärde, Måns Jonsson af henne 
fodrade, och Måns Jonson icke med några skiähl henne dertill öfwertyga gitte; altså söke 
hwar sin man, nembl:n Måns Jonsson Hans Biörkman, och Biörkman Olof Pålsons sterbhuus 
i Rijse. 
 
20.[!] Opplästes den skrifft som allmogen i Sunne upsatt till h. landzhöfdingen om boställe för 
cappellanen, hwilken med tingelagetz sigill skulle verificeras. 
 
21. Nämbdemannen Per Biörson i Hara upwiste en föreeningzskrifft emellan sig på [fol. 813v] 
sin hustrus wägnar och dess swågrar Per Anderson och Nills Anderson d. 29 octob. 1689, der 
uti hemmanet Hara à 3 ½ tunnel. updrages Nills Anderson för 63 r.d:r, hwaraf Nills sin deel 
skulle behålla, men dee andra sin betahlning gifwa på 2 åhr, men sedermehra det intet 
fullgiordt, utan ståår Per Biörson än obetalt, jembwähl och Per Anderson, hwilken på Per 
Biörsons son Jon Persson har med 21 r.d:r inlöst efter quittencet d. 30 jan. 1694, hwarföre Jon 
nu påstod sin betahlning eller och immission i hemmanet, eftersom Nills Anderson skall 
hemmanet illa häfda, så att Per Biörson med sonen fruchtade att det lär förderfwas. 
Skohlandes wijd detta efter swärfadrens förordning barnen så föreentz att Pers hustru med 
bröderne lijka ärfwa skulle. Nills Anderson beklagade tijdeernes swårigheet och sin 
oförmögenheet, at han intet förmådt betahla, wille doch giöra sin flijt, allenast han derwijd 
erhåller wedergiällning för det han dee gamla föräldrarne sytat och den fördeel dee af hem-
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manet niutit, så wille han eij heller att Per Biörs hustru skulle med bröderne lijka arfwa, der 
emoot Per sig åberopade [fol. 814r] swärfadrens testamente och föreeningen 1689. Per Ollson i 
Giärde fodrade ochså på sin hustrus wägnar dess innestående fäderne, hwilket Per Biörson 
och Nills Anderson påstodo långosedan och för 16 åhr wara betalt till Siuhl i Böhle, det Per 
Ollson eij heller undfalla kunde, men sade att hans hustru intet hade deraf niutit, eij heller han 
giort honom dertill fullmächtig. 
 Resolutio. 
 Såsom efter ingådt och slutit accord desse arfwingar emellan d. 29 octob. 1689 Nills An-
derson lofwat för heela hemmanet à 3 ½ tunnel:d gifwa 63 r.d:r, dess andeel jempnwähl der 
uti inbegrijpen, då Nills Anderson intet förbehåld giort om dess föräldrars förråd och sytning, 
dy kan det nu effteråth intet attenderas, utan bör han effter accord dess syskon förnöija, 
derwid Jon Persson träder i sin morbrors, Per Andersons rätt, effter transporten d. 30 jan. 
1694 för 21 r.d:r, för hwilkas rätt hemmanet nu 1 gången upbiudes och der Nills icke intra 
fatalia gifwer dem lössen, ståår dem effter contractet fritt honom uthlösa. Öfwer Per Ollsons 
præten-sion i Giärde på dess hustrus wägnar, kan rätten sig icke yttra för [fol. 814v] än parterne 
blifwa lagl. citerade och stämbde. 
 
22. Tilltahlade tolfman Per Biörson i Hara dess granne Lars Ersson, först om [en] åkerhaga 
som Lars Ersson hafft omkull och flyttiat in på Pers ägor en foot längre, påståendes att gården 
måtte sättias å dess förra ställe. Och ehuruwähl att tolfm[ä]nnen Olof Ollson i Orrwijken, 
Nills Anderson i Fanbyn och Jöran i Måläng, som detta synadt, wittnade det Per Biörson woro 
här uti förnär skiedt, doch emädan Lars Ersson äntel:n påstod en annan syyn, alldenstund 
denne hade kommit honom för hastigt uppå, dy bewilliades den på hans egen bekostnad nu i 
höst att hållas och förrättas. Anbelangande den starrmyra som twistas om, och Lars Ersons 
skall större och bättre deelen innehafwa, så emädan desse parters hemman förr warit ett, men 
sedermehra deelt mitt itu, som Lars Ersson tilstår, dy böra de och af myran hafwa lijka deelar, 
hwilket samma syyn dem emellan jämbkar, efftersom dee för hemmanet lijka skatt draga. 
 I lijka måtto skohla desse goda män [fol. 815r] syna Nylandet och den olägenheet Per 
Biörson skall utaf en steenröösa hafwa, och hwad som parterne eij kunna föreenas om, hafwa 
dee att sökia tingzrätten. 
 
23. Oppå sin broders Oloff Ollsons wägnar i Swedie fodrade Per Ollson i Åkereng betahlning 
af Erich Nillson i Hägle för 8 d:r s.m:t som än återstår på en häst, den brodren Per Nillson för 
5 à 6 åhr sedan till kiöp undfick. Erich Nillson sade sig intet häraf wetta, men på begiäran 
intygade Jöran Månson i Måläng och Johan Broddeson i Swedie att på denne hästehandelen 8 
d:r s.m:t resterade.  
 Ytterligare prætenderade Per Ollson betahlning för 1 tunna frökorn som Erichz fader 
Nills Siuhlson hade bekommit, och modren hustru Brijta för tolfman Nills Jöranson i Fanbyn 
h[a]de tillståd[t] då han henne citerade. Erich sade sig för brodren Per Nillson intet kunna 
mehra betala, efftersom redan all hans deel woro till giäld uppgången, men fadrens skuld 
lembnade han till laga ompröfwande. 
 Resolutio. 
 Såsom Erich Nillson föregifwer att till giäldz betahlning redan all br. Per Nillsons 
[fol. 815v] egendom är åthgången, dy åligger honom till nästa ting upgifwa en förtechning på 
samma egendom jempte giäld och skulld som han edel. kan besanna, och det i föllie af Kongl. 
Maij:tz förordning de a:o 1687 § ultimo, då rätten will sig om det som för hästen återstår 
uthlåta. 
 Anbelangande den tunna korn Erichz fader skyldig är Per Ollson i Åkereng och modren 
tillstådt, så böra arfwingarne som arfwet tagit efter det 22 cap. Erfd.b. L.L. den betahla med 4 
d:r s.m:t. 



 269  

 

 
24. Emädan hustru Anna i Bällstad är d. 12 octob. 1696 genom dom tillåtit af dess med-
interessenter fåå inlösa Bällstad hemmanet, der uti henne på dess mans och barns wägnar 1 ½ 
tunnel:d tillkommer, fördenskull wardt tunnelandet af det som inlösas skall, wärderat för 27 
d:r s.m:t, efftersom dertill ringa lägenheeter finnas, hwareffter Erich Nillson i Hägle och dee 
flere interessenterne hafwa sin lössen att undfåå, hwilken hustru Annas son, dragoun Per 
Billström lofwade dem med första tillställa. Och deras andeelar upbudne 2 gången. 
 
25. Måns Nillson i Ståcke kärade till Jon Jonson i Glaset om dess fädernes hemman Glaset, 
bestående af 4 tunnel:d, dertill 5 bröder arfwande warit, der utaf [fol. 816r] Måns Nillson en 
deel tillhörde, sedan tillföll honom efter farbrodren Per Månsson en fierdepart af dess deel, 
dessutan hade och hans brodersdotter Margreta Jonsdåtter från Norrie honom updragit sin 
andeel effter fadren och farbrodren, som Måns af hennes breef daterat Trundheem d. 22 febr. 
wille bewijsa, och fast än han en så anseenlig deel i hemmanet äger, måtte han lijkawähl 
beklagl. see huru wårdzlöst och illa detta af Jon Jonsson brukas och häfdas, hwilken eij 
allenast låter huusen förfalla, utan ägorne bortskieppar och heela gården af wanskiötzell 
förderfwar, låtandes afföra både höö och hallm. Dessutan är han och så mycket skyldig till 
andra, att han Måns Nillson dess lössen aldrig kan gifwa. Så är och effter rättens resolution 
derå funnen 50 d:r 19: 8 s.m:tz huuseröta, så att Måns eij annat kan see, än han lär gåå sin 
deel qwitt, om Jon Jonson den längre skall fåå behålla. Jon swarade att han uthlöst Måns med 
17 d:r s.m:t för den deel honom effter farbrodren tillföll, hwaröfwer han inlade Måns egit 
quittence d. 7 junij 1685, det Måns eij kunde neeka, men sade att 4 d:r woro derpå återbetalte, 
dessutan skall Jonas trugadt desse penningar på [fol. 816v] honom och wille nu betala dem 
tillbakas, det Jon wägrade. Af Olof Erson i Trålsåsen hade Jon inlöst dess rätt i hemmanet 
med 12 d:r s.m:t efter quittencet d. 5 julij 1685. Förutan den broders deel, honom elliest der 
uti tillhörde, och emädan honom såledz sånär 3 brodersdeelar tillkom, wille han hemmanet 
intet afstå, utan Måns Nillson och dee andra uthlösa, men begiärte hemmanet allena fåå bruka. 
Måns Nillson påstod sin odellsrätt, efter Jonas eij är mächtig hemmanet längre bruka, 
skohlandes han till regementzskrifwaren Molin wara skyldig 20 d:r s.m:t, efter obligation d. 
24 jan. 1696 och till collega Matthias Filmerus 83 d:r 20 öre k.m:t, hwilket alt tillstodz, och 
på wederbörandes begiäran intechnades. Elliest angafz och at såwähl Filmerus som Måns 
skohla afföra hallm och höö från gården, hwartill Jon Jonsson reponerade at Matthias förer 
dyngia tijt igen. 
 Resolutio. 
 Såsom Jon Jonson förutan sin deel i Glaset hemmanet jempnwähl har uthbetalt till Måns 
Nillson med 17 d:r och Olof Ersson i Trålsåsen med 12 d:r s.m:t, der emoot Måns allenast 
äger en deel, förutan att Margreta Jönsdotter från Norrie honom [fol. 817r] dispositionen 
lembnat öfwer sin part, hafwandes såledz Jon Jonson större deelen, dy bör han i förmågo af 
Kongl. Maij:tz nådige placat de a:o 1684 fåå uthlösa dee andra, doch på det han deras 
andeelar eij må i medler tijd gravera, blifwer hemmanet upbudit 1 gången, så att om Jon dem 
efter lagen, det 3 cap. Jord.b. L.L., eij förmår efter goda mäns wärdering lösa, lembnas lössen 
till Måns Nillson att gifwa. 
 
26. Förehades hållen huusesyn på skattehemmanet Fanbyn 2 ½ tunnel. dragounehåll wid 
lijfcompagnie, det Jonas Månson förl. wår åkommit, men för honom hade sahl. Erich Ersson 
der uti 17 åhr och deröfwer settat, och sin jempte Jonas Månsons och dess medarfwingars deel 
brukat. Feelachtigheeten woro 58 d:r 1: 16 s.m:t, hwarföre hans deel billigt borde häffta, men 
så åtog sig doch Jonas Månson Erich Erssons feelachtigheeter, med den condition att han får 
blifwa wid hemmanet och i afrächning på jorden betahla Erich Erssons creditorer, men till 
Kongl. Maij:tz säkerheet intechnades jorden. 
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27. Anbelangande dee 81 d:r 7 s.m:tz brist som [fol. 817v] efter hållen syn funnes på skatte-
hemmanet Stakritz 2 ½ tunnel. dragounehåll wijd lijfcompagnie, så dömbdes jordegaren Nills 
Halfwarson derföre att swara och inom 5 åhr bättra. I medler tijd intechnas och upbiudes hem-
manet 1 gången. 
 
28. Förehades förrättad huusesyn på Per Ollsons hemman Stakritz 4 tunnel:d, en tridiedeel 
crono, hwars feelachtigheeter efter synemännens ompröfwande skattades till 116 d:r 8: 16 
s.m:t, dem Anders Ollson, som nyligen till hemmanet genom accord kommen är, bör inom 6 
åhr bättra och der emoot det afdraga i kiöpeskillingen. Till Kongl. Maij:tz säkerheet upbiudes 
jorden 1 gången. 
 
29. Togz under händer förrättad huusesyn på cronohemmanet Hara 2 tunnel:d dragounehåll 
wid lijfcompagniet, hwar å Jöran Samuellson flyttiat förl. wår, men för honom hade åthskil-
lige landboer warit, doch utan cautioner, hwilka deels woro döde, deels uthfattige. A:o 1695 
är det kommit från Bärgz compagnie till lijfcompagnie. Sidsta åboen har warit Jacob Persson, 
men allenast 2 åhr, då han och dödde, hwar under han flijt giort, i det till en deel satt [fol. 818r] 
upp giästestufwan, täckt kornladan och bracht åkeren i bruuk, så att mehra af honom eij kunde 
prætenderas. Doch funnes der ännu 109 d:r 9: 16 s.m:tz brist, dem Jöran Samuelson lofwade 
efter handen på dess åhrliga byggnad att bättra, hwarutom han eij heller bör graveras. 
 
30. Öfwersågz hållen huusesyn på skattehemmanet Måläng 4 ½ tunnel:d dragounehåll wijd 
lijfcompagniet, brukas af odelsmännerne dragounerne Olof och Hemming Jonssönner, och 
emädan der å fans 83 d:r 16: 16 s.m:tz brist, så dömbdes skattägarne det inom 5 åhr att bättra, 
och i medler tijd blifwer jorden intechnad och upbuden 1 gången. 
 
31. Uppå Oloff Andersons skattehemman Orrwijken funnes wähl 115 d:r 16 p:g:r s.m:tz brist 
effter den derpå skiedde synen, men så afdrages på giästestufwan 16 d:r, på kornladan 10 d:r, 
wardt rätta summan 89 d:r 16 p:g:r, dem åboen pålades inom 5 åhr att bättra, och i medler tijd 
intechnas och upbiudes hemmanet 1 gången. 
 
32. Uppböd Per Ersson i Wagle hemmanet [fol. 818v] ib:m, kiöpt af Per Ersson och Oloff 
Jönsson ib:m, 2 gången, med förbehåld som wid första upbudet. 
 Oppböd Tohl Torfinsson i Bräcke Lars Erssons hemman ib:m efter föreeningzskrifften d. 
10 junij 1695 3 gången. 
 Oppböd Johan Swan hemmanet, Nills Andersons barns, Geenwall 2 gången, Kongl. 
Maij:tz höga rätt förbeållen. 
 Oppböd Anders Modig hemmanet Stakritz 1 gången, 4 tunnel:d, honom updragit af 
odelsmännerne Giölu, Brijta och Ingiborg Olofzdöttrar d. 2 decemb. 1696 emoot sytning, 
doch den 1/3 crono aldeles eximerad. Kongl. Maij:tz höga rätt blef och förbehållen, effter det 
går utom börden. 
 
33. Föredrog Per Ollson i Giärde hurusom Swediemännerne hafwa i anledning af några gam-
la breef ärhållit och wunnit åter någon jord och slått från Räcksiön d. 6 maij 1694, men såsom 
eij wist war huru mycket dee skulle hafwa, är wijd execution 1696 dem för mycket tillägnadt, 
och emädan Per Ollson sedermehra funnit igen ett gammalt bref af d. 2 sept. 1636 som för-
mähler att den Brådde i Swedie kiöpt från Räcksiön för 10 d:r eij warit mehra än 7 mählingar, 
så påstår Per Ollson det öfrige at åter [fol. 819r] bekomma. Men emädan i denne twisten 
fäldtwäbelsboställe i Swedie kommer att interessera, som crono är, och än intet swar från h. 
generalmajorn ankommit, hwem derföre swara skall, dy blef detta till nästa ting upskutit. 
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34. Oppböd drängen Per Ollson i Wästbyn hemmanet Wästbyn, Hemming Ollsons, 2 gången, 
honom emoot sytning updragit, då Lars i Steensgård klandrade, som till laga ting lembnades. 
 
35. Förehades boskapzlängden och verificerades. 
 
36. Uppå regementzskrifaren Molins begiäran wärderades en hwijt oxe han från Stamsill 
kiöpt, och fans ormstungen, för 20 d:r k.m:t. 
 
37. Såsom det berättades att Olof Andersons arfwingar i Bärge skohla egendomen effter 
honom sins emellan deela och förskingra, fördenskull, såsom han för förarebostället Wagle 
war löfftesman, och egendomen derföre blifwit intechnadt, dy förbödes arfwingarne något af 
samma egendom skingra och röra för än samma caution är fullgiord. 
 
38. Ehuruwähl wid sidsta ting d. 39 § af [fol. 819v] Kongl Maij:tz giästgifwareordning blef 
offentel. föreläsen och allom förbudit [2] mijhl när ländzman och giästgifwaren [inom två mil 
från gästgivaren] att bruka offentel. öhlsällning, så klagade doch ländzman att det intet 
achtas, serdeles af Olof Jönsson i Walla, Swän Persson i Härke, Per Jonsson i Rijse, Måns i 
Backe, kyrkiobyman och Mattias i Scholegården, och derföre warnades dee nu samptel. än 
wijdare, skohlandes dem som dem dermed kan beträffa af bötterne sin andeel niuta, efftersom 
genom detta otijdiga öhlsälljandet en stoor förargelse i församblingen skier. 
 
39. Effter rättens resolution wid sidsta ting ingaf dragoun Erich Möller ett inventarium öfwer 
afledne Måns Ollsons egendomb, hwaraf fans att giälden långt öfwersteg, och fördenskull, 
sedan han om den anbudne eden af Erich Mickelson ifrån Brunflod blifwit efftergifwen, wardt 
Möller i detta måhl frijerkiänd. 
 
40. Öfwersågz hållen huusesyn på skattehemmanet Glaset, dragounehåll wijd lijfcompagniet, 
à 4 tunnel:d, hwars feelachtigheeter skattades till 50 d:r 19: 8 s.m:t, och emädan åthskillige af 
arftagarne hade detta hemman åbodt, så lembnades dem sins emellan om feelachtigheeternes 
[fol. 820r] fördeelning och ärsättning sins emellan att jämbka, men till Kongl. Maij:tz och 
cronans säkerheet wardt hemmanet intechnadt och upbudit 1 gången. 
 
41. För Hans Kongl. Maij:t och cronan bewilljades fasta och skiötning på effterfölljande 
hemman. 
 1.)  Hemmanet Dahlen i Sunne s:n om 5 tunl:d, kiöpt d. 4 octob. 1695 af Gunnila Jeppes-
dotter, Erich Ollson, Anders Falck och Lars Ollson Dahl, till regementzskrifware boställe för 
80 d:r s.m:t, med alla dess tillägor i wåto och torro etz., hwilka penningar dee och så be-
kommit och quitteradt d. 13 januarij 1696, så att ingen hade härpå att klandra, utan woro alla 
upbuden richtigt passerade, nembl:n d. 5 octob. 1695, d. 14 dito 1696 och 4 decemb. 1697, 
och sedermehra lagståndigt, doch skulle fastebrefwet för än d. 4 decemb. intet extraderas. 
 2.)  Hemmanet Wällwijken 8 tunnel:d, inlöst af probsten h. Mårten Lundell för 200 d:r 
s.m:t, hwilken det utom börden kiöpt af lieutnanten Jöran Månsson i Sunne, efter quittencet d. 
20 decemb. 1695, warandes detta kiöp äfwen på besagde datis upbudit och lagståndit, som 
näst föregående. [fol. 820v]  
 3.)  Walla fändrikeboställe i Frössöö s:n om 6 tunnel:d, men der uti allenast 3 tunnel. 
kiöpt af Olof Ollson för 81 d:r s.m:t, dem och Oloff d. 18 apr. 1696 har quitterat, warandes 
desse 3 tunnel:d jempnwähl 3 gånger upbudne och lagståndne på samma datis som 
ofwanstående hemman. 
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42. Efftersom regementzfältskiären ehreborn och konstförfarne mäster Johan Franck och 
probsten ehrewyrdige och wällärde h. Mårten Lundell hade till innewarande ting hwar annan 
vice versa citeradt, så ämbnade wähl tingzrätten första dagen deras saak företaga, då h. 
probsten lät sig eenskylla och begiära dilation till torssdagen, hwilket som det honom eij 
tillåtas kunde, af orsaken att tinget för kunde slutas, och andra publique beställningar derpå 
föllia, derföre h. probsten sådant blef notificerat, att han onsdagzmorgonen skulle sig inställa, 
så lät h. probsten d. 5 octob. till häradzhöfdingen sända en sedell, der uti han för sin kropz 
lijdande, wärk och sweeda berättar sig intet förmå denne gången comparera, [fol. 821r] kan eij 
heller i hast fåå någon fullmächtig, hwilken saakens beskaffenheet har sig bekant, och be-
giärer dy dilation till nästa ting. Men der emoot protesterade regementzfältskiären med påstå-
ende att såsom till sitt utheblifwande h:r probsten intet laga skiähl wijsar, det måtte 
regementzfältskiärens kiäromåhl företagas och efter processen afdömas, och han jempnwähl i 
dee måhl probsten honom citeradt före, ifrån hans åtahl ändtledigas. Der emoot häradzrätten 
på alt sätt söckte regementzfältskiären öfwertahla att låta med denne saaken till nästa ting 
beroo, emädan probsten föregifwer sin opassligheet, men regementzfältskiären påstod att han 
sådant måtte bewijsa, och woro detta giort allenast att trainera [förhala] tijden. Om här woro 
något att förtiäna som förl. sommar wijd lagmanstinget, så kommo han wähl, ändoch han sig 
då seent inställte, och tingzprädikan eij biwistade. Och emädan han så swåra till sin honeur 
woro angrijpen, så anhöllt han slut i saaken. 
 Sedan regementzfältskiären tagit afträde [fol. 821v] blef detta med nämbden öfwerlagt, om 
nembl:n h. probsten, som lagl. är citeradt, och har jempnwähl stämbdt regementzfältskiären, 
honom bör dilation gifwas, doch alldenstund Kongl. Maij:tz process 2 § fodrar att i sådant fall 
en part skall sig inställa eller och wijsa laga förfall, det och probsten här söker giöra, före-
bärandes sin opassligheet, hwartill processen i den 2 § fodrar bewijs, som här icke skiedt är, 
altfördenskull, såsom regementzfältskiären dessutan eij kiänner det gådt, så fant rätten säkrast 
att blifwa wijd lagen, i förmågo af hwilken h. probsten eij annars än för en contumax kunde 
ansees, derföre och regementzfältskiärens kiäremåhl under händerne togz till afdömmande. 
 Anbelangande den 1 § om den satisfaction regementzfältskiären uppå h. probsten söker, 
för det honom wijd sidsta ting giorde swåra tillmähle öfwer dee i Stockholm utaf apotekaren 
Molitor på probstens wägnar emottagne och quitterade 10 d:r s.m:t, så emädan samma punct 
angår injurier och swåra ährebeskyllningar, hwartill processens 2 § icke kan eller bör lämpas, 
och fördenskull warder den till nästa ting [fol. 822r] upskuten, då lagl. att instämmas, och om h. 
probsten då icke skulle godwilligt sig infinna, lärer rätten dertill bruka dee medell som 
wederbör. 
 Utaf samma beskaffenheet är och den 2 §, att h. probsten uti dess inlaga till häradzrätten 
d. 29 martij sidstl. missbrukat den heliga skrifft till regementzfältskiärens ähras förkleening. 
 Hwad beträffar regementzfältskiärens prætension effter dess d. 29 martij sidstl. ingifne 
rächning på 20 d:r 16 öre s.m:t, så emädan h. probsten uti dess breef af d. 10 septemb. sidstl. 
samma rächning icke wijdare bestrijder än då den skiäligen bewijsas, beståendes den samma i 
fölljande poster, nembl:n 
 för en dechoct    1 d:r s.m:t 
 curerat probstinnas been  10 d:r 
 satt henne en fontanel    8 d:r 
 för probstens maga    1 d:r 
 noch saccarum stomachi   – : 16 
   20: 16 
 Fördenskull pröfwar häradzrätten att efftersom man eij egentel. kan wetta hwad taxa på 
sådant är, det bör regementzfältskiären från embetet i Stockholm införskaffa behörig verifica-
tion, [fol. 822v] hwad och huru högdt sådant må betalas, dereffter h. probsten genstan skall 
regementzfältskiären förnöija, och han det emoot borgen lyffta, doch probsten lembnadt det 
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wijd nästa ting återwinna och sine förfall wijsa, till wilken ända regementzfältskiären honom 
om domen nu straxt bör ansäija och kundgiöra. 
 Angående dee puncter uti hwilka h.probsten har vice versa låtit regementzfältskiären 
instämma, såsom  
 1.)  Om den skada han till sin hälsa tagit, förmedelst det han 2 månader har måst wara 
utan medicamenter, efftersom Franck emoot hans willia uthtagit dee 10 d:r s.m:t hoos apote-
karen Molitor i Stockholm. 
 2.)  Att regementzfältskiären måtte bewijsa hwar uti probsten har missbrukadt den helige 
skrifft. 
 3.)  Att fältskiären måtte bewijsa sin fodran för anwänd cur. 
 4.)  Neekar h. probsten det regementzfältskiären wid heemkomsten från Stockholm har 
för h. kyrkioherden Staaf desse 10 d:r anmält. 
 5.)  Om ärsättning för alla förorsakade och än giörande expenser, jempte interesse för 
[fol. 823r] probstens nu i 3 åhr bortowarande capital, så pröfwar häradzrätten i förmågo af pro-
cessens 2 § att emädan h. probsten som kärande aldeles uthblifwit och sin saak eij fullfölgdt, 
att döma regementzfältskiären för hans wijdare åtahl derutinnan frij och otilltalt, skohlandes 
h. probsten uti expenser till datum och detta tinget till regementzfältskiären ärläggia 2 d:r 
s.m:t, doch probsten lembnadt till nästa ting, effter uthwärkad citation, sine laga förfall wijsa 
och saaken uthföra, om han förmeenar sig dertill fog hafwa, hwilket om han försummar, 
hafwe ingen wijdare rätt att tahla. 
 
43. Påstmästaren wäl:t Swän Danielson och regementzfältskiären konstförfarne mäster Johan 
Franck hade hwar annan vice versa låtit instämma, klagandes påstmästaren öfwer regementz-
fältskiären och dess hustru: 
 1.)  Att regementzfältskiären eij fullgiordt 1696 åhrs dom med skiffteshagans upsättiande. 
 2.)  Att hans hustru brutit det uthsatte wijtet i det hon ihiählslagit en killing, påstmästaren 
tillhörig, som kommit in på hennes då afstängde gård, hwilket påstmästaren eij så stort skiöter 
om, men nidingzwärket är större, det han doch efftergifwit, [fol. 823v] allenast han kunde få 
skiffteshagan uprättad. 
 3.)  Har påstmästaren d. 23 aug. sidstl. låtit sin pijga drifwa boskapen på sine ägor, då 
hade regementzfältskiärens hustru kommit och kört dem därifrån, brukandes en skamlig mun, 
säijandes till pijgan, gack till den förbannade styggan din mattmoder och säg henne, hon har 
försnåhlat till sig alt, och har eij dess mehra, den förbannade tiufkonan, det hon offta repe-
teradt. Då pijgan kom heem befallte påstmästaren henne 2:de gången drifwa dijt boskapen, då 
han och fölgdt med, men Francks hustru hade med gewalt hafft dem uth, för hwilket påstmäs-
taren henne warnat, begiärandes att pijgan höras måtte, på det att contraparten eij måtte hafwa 
att säija, det han sådant af sig sielf updichtat hafwer. 
 4.)  Anhåller påstmästaren det fäldtskiären måtte innehålla med sine tillwijtelser, som 
skulle påstmästaren tillförene med sine grannar i oeenigheet lefwadt. 
 Emoot detta beklagade regementzfältskiären högel. det han utaf sin granne så skall blifwa 
för rätta dragen, och aldrig få niuta någon frijd, protesterandes der [fol. 824r] hoos emoot dee 
swåra oqwädinsord hans hustru tilläggias, för hwilka han sig all behörig reconvention förbe-
håller emädan dee aldrig skohla bewijsas. Påstmästaren swarade att effter pijgans berättelse 
han dem anförer. Regementzfältskiären sw. det är en flicka, och ehr brödätare, som intet witz-
ord gifwes, och dy håller han sig till påstmästaren, som saaken drifwer. Elliest påminte 
Franck det han förmeenar sig intet böra swara emädan han af häradzhöfdingen eij war citerad. 
Men der emoot remonstrerades honom att det är eenligit med processens 1 § att 2 goda män 
fåå ci-tera. Hwarpå regementzfältskiären swarade till påstmästarens puncter. 
 1.)  Förlijkningen hade Swän Danielson och hans hustru rubbadt, och om skiffteshagan 
har han domen för sig. 
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 2.)  Killingen slog hans hustru intet ihiähl, utan beet hunden honom till dödz, för hwilken 
han böd 1 carolin, men kiöttet fick påstmästaren. Uppå tillfrågan om denne hund warit okyn-
nig? Swar, påstmästaren, neij. Men att Franck skall för denne carolin förwijt Swän Danielson, 
det nekade han aldeles till. 
 3.)  Att Francks hustru skall med gewaldt [fol. 824v] d. 23 aug. kiört påstmästarens boskap 
utur ängen och derwijd fäldt så swåra ord som berättas, det neekade han aldeles till, eftersom 
han och förmodade det om hans hustru, hwar redskaffens man lär det honette omdöme hafwa, 
det så skamlösa ord hon af sin mun eij låtit falla, det både tiänstefolck och flere skohla kunna 
betyga, påståendes dy på den som henne det har tillagdt laga reconvention. Påstmästaren 
beropade sig på pijgan, som nu stältes för rätten, Anna Ollsdotter wijd nampn, om sine 14 åhr, 
hwilken fördenskull icke kunde till eeden admitteras, hälst hon dessutan war delator i saaken, 
så och påstmästarens tiänstehion och brödätare, hördes doch med alfwarsam förmaning utan 
eed, och berättade att regementzfältskiärens hustru 2 à 3 gånger föste uth getterne för henne, 
kallandes påstmästarens hustru diefwuls stygga och diefwuls tiufkona, och henne, flickan, 
hoorunge. Mehra hade hon intet att säija. 
 Franck påstod satisfaction för ohemull beskyllning, förundrandes sig att påstmästaren, 
som en gammall man, skall sättia troo till en sådan flicka, utan giort bättre när hon med sådant 
kom, han gifwit henne hugg. Elliest berättade regementzfältskiären att när påstmästaren 
[fol. 825r] begiärte att ländzman skulle för desse skiä[l]tzorden honom och hustrun citera, hade 
ländzman bedit honom dermed låta blifwa, efter han dertill inga wittnen hade, då påstmäs-
taren swarade, jag weet wähl iag winner intet, men iag skall lijkawähl dermed skiämma uth 
dem. Ländzman Barck blef häröfwer hörd och wittnade att så passerade, som regementzfält-
skiären berättadt, men påstmästaren wille det förneeka. 
 4.)  Att fäldtskiären beskylldt påstmästaren hafwa tillförene med sine grannar lefwat i o-
eenigheet kunde så wara, hwilket tingelaget bäst lära afwetta. 
 Än wijdare hade regementzfäldtskiären instämbdt vice versa påstmästaren om någon kåhl 
som påstmästarens getter skohla straxt effter tinget för honom upätit, den han eij welat mista, 
för 24 d:r k.m:t, hwilket Swän Danielson förneekade. Woro och något skiedt, woro Francks 
giärdzlegårdar orsaken. Till wittnes beropades synemännen, ländzman Barck och Måns i 
Stocke, hwilka berättade att dee wähl hade sedt det kåhlen war upäten och skada skiedd, men 
den samma hade de intet mätit, eij heller sedt några getter der inne, utan hade regementz-
fältskiären hafft en [fol. 825v] postmästarens geet bunden, den [han] sade sig hafwa tagit der 
inne. Samma geet hade dragit genom ett hohl som war wid grinden, men då igenstoppadt, att 
see effter om hon kunde gåå derigenom. Franck wille att påstmästaren måtte betahla expenser 
2 d:r 28 öre, så och skadan med 24 d:r k.m:t, begiärande att blifwa i roo för denne sin orolige 
granne, hwilken uti alt han argesta effterstår, såsom och i det att han obligerat säxman Måns i 
Stocke att angifwa fäldtskiären för sabbatzbrutt uti hwilket han nu är befrijadt. Måns tillstod 
att postmästaren honom sagdt att han intet borde lembna regementzfäldtskiären otilltallt för 
böndagzbruttet, hwarpå Måns har måst saaken antaga och elliest intet. Regementzfältskiären 
påstod för detta att niuta hoos Swän Danielson laga satisfaction. 
 Detta blef med nämbden öfwerlagdt och resolveradt. 
 1.)  Angående skiffteshagan, så är det en afgiord saak, dereffter parterne hafwa sig att 
rätta. 
 2.)  Killingen angående, så är intygat att [fol. 826r] den af hunden är ihiählbijten, och så-
som samma hund icke har warit någon okynneskund, altså kan i anledning af det 47 cap. 
Byggningabalken L.L. rätten ingen plicht derpå läggia, hälst då påstmästaren kiöttet till godo 
niutit. 
 3.)  Att regementzfältskiärens hustru skall wåldsambl. d. 23 aug. sidstl. drifwit uth påst-
mästarens boskap, det har intet kunnat bewijsas, eij heller att hon några swåra ord om hans 



 275  

 

hustru uthsagdt, och fördenskull warder fäldtskiärens hustru i dy måhle befrijad och rege-
mentzfältskiären dess reconvention der emoot yppen lembnad. 
 4.)  Att regementzfältskiären skyllat påstmästaren tillförene warit orolig med sine gran-
nar, är en saak hwarpå intet straff läggias kan. 
 Beträffande fäldtskiärens vice versa förde klagan om kåhlens upätande af Swän Daniel-
sons getter, hwilken skada regementzfältskiären påstår till 24 d:r kopp.m:t, så kan rätten 
dermed intet gravera påstmästaren, emädan skadan intet är mäten, eij heller full bewijst att 
påstmästarens getter det giordt hafwa. [fol. 826v]  
 Uthi öfrigit förmanas desse parter till enigheet, och alt owäsende häreffter innehålla och 
afståå. 
 
44. Kyrkiowärden i Sunne Per Ollson i Åkereng anhöllt om sluut uti den instämbde saken 
emoot probsten ehrewyrdige h. Mårten Lundell om twistige kyrkiorächningar, och ehuruwähl 
probsten lagl. och effter processens 2 § war instämbd genom tolfmännen Måns Ollson i Giär-
de och Oloff Ollson i Orrwijken, så blef han doch aldeles ute, utan att wijsa någon uhrsächt, 
fördenskull och i förmågo af bem:te § företogz saaken och resolverades att såsom utaf den 
wijd tinget d. 4 decemb. 1697 ingifne acten och handlingar sampt probstens egen formerade 
rächning d. 1 ejusdem, befans at h. probsten tillijka med kyrkiowärdarne Per Ollson och Båhl 
Persson hafft disposition om kyrkians medell, dy fant och rätten skiähligt at h:r probsten med 
dem till nästa ting bör liquidera och richtigt giöra, hwilket, der det försummas, hafwa dee till 
nästa ting h. probsten att instämma och dom afbijda. 
 
45. Ehuruwähl att drängen från Wästerhuus [fol. 827r] Per Ollson wardt wijd Lijtz ting in-
stämbd att swara om det landzkiöp han föröfwar, särdeles att han upkiöper och uthprånglar 
boskap, som 2 koor i Lijt blefwo för honom anhåldne, så blef han nu doch ute, allenast kom 
Hemming i Wästbyn in med en skrifft, williandes kiänna desse bägge koor till sig, förebäran-
des att Oloff Persson handlade åth honom för hans medell, och att Oloff intet ägde, det befall-
ningzman bad noteras, emädan Hemming elliest plägar förebära att han intet äger, utan Oloff 
kommer alt till. Hemming warnades att icke tillstädia sin dräng handla, som löper emoot 
Kongl. Maij:tz placat om legohion de a:o 1686, och såsom Hemming intet kunde wijsa koerne 
höra sig till, utan Oloff tagit saaken på sig, altså kunde dee icke återgifwas. 
 
46. Continuerades med hustru Märitz saak i Wästerhuus emoot dragoun Hans Bremer 
angående något för henne bortstulit korn, då Bremer nu som för neekade eenständigt, hafwan-
des med sig klåckarens broder i Owijken, som intygade att Bremer hade i fiohl sådt lijtet, kor-
net hade han fördt heem, [fol. 827v] hwilket korn Bremer hade giömt, effter tijden war swår, till 
dess hustrun skulle falla i barnsäng, derwijd hustru Märit påminte att då detta korn hoos ho-
nom fans, hade hustrun redan fådt barn. Bremer swarade att han i förtijd kom, deröfwer 
grannehustrun Ingrid hördes, som neekade det hon hade det förstådt, hwar jempte hon wittna-
de att om afftonen hade hon i skymningen warit inne hoos Bremer, då han settat och klädt af 
sig. Han hade heela tijden hafft trångdt om födan, men hwarest han fådt, wiste hon intet. Tog 
afträde.  
 Och förehades dragoun Hans Jeritz, som wittnade att Bremer om afftonen kommit till 
honom med dragoun Bäckman, då Bremer skulle taga penningar han honom skyldig war, och 
2 tijmar efter dagen war neder gick han bort, och som Jeritz eij annat kunde see, öfwer siön 
till Wällwijken. Bremer förehölltz att bekiänna sanningen och gifwa Gud ähran, men han con-
tinuerade ändå i sitt neekande, och som man eij längre med honom kunde komma, dy skiötz 
saaken till nämbden i föllie af det 7 cap. [lucka, Tiufmålabalken torde avses] L.L., hwilka alla 
der uti öfwereens stämbde, att såsom en mörk saak de eij annars kunde än honom befrija, och 
att han det anhållne kornet fåå taga igen. [fol. 828r]  
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47. Föredrog befallningzman wälb:de Lorentz Backman hurusom det tobbak som a:o 1695 d. 
6 julij är för handelsmannen Honnong af tingzrätten confiscabelt förklarat, wähl är wärderat 
för 20 öre s.m:t skåhlpundet, för hwilket prijs det att uthbringa, befallningzman har sin flijt 
giort, men det icke kunnat låta sig giöra högre än till 16 öre s.m:t skålp., det befallningzman 
af rächningen med ländzman Barck bewijste, och ländzman för rätten tillstod, att han eij 
mehra gifwit eller kunnat derföre gifwa, hwilket på befallningzmans begiäran honom till 
bewijs af protocollet skulle meddelas. 
 
48. Förehades den attest som ländzman Alexander Pålack af tollfmän och allmogen i Sunne 
tingelag bekommit d. 4 sept. sidstl., dher under han begiärer tingelagetz sigill. Samma attest 
tillstodz att åhr 1694 han ländzmanstiänsten förestod till dess in augusto han blef tagen i 
arrest. Men huruwijda han sitt stoo skringrade [= skingrade] eller hwad åhrswäxt han hade 
eller annan egendom af boskap, hästar och huusgerådz saker, det betygade Frössö tolfmän och 
allmoge så i sanning warit, som attesterat är, men Sunne allmoge kunde deraf intet så noga 
wetta, effter dee intet bodde så när ländzmansgården. [fol. 828v]  
 
49. Kyrkioherden i Sunne ehrewyrdige och wällärde h. Erich Staaf föredrog hurusom efter 
allmogens af Sunne, Marby och Norderö trägne begiäran, han sig åtagit prästegårdzbygg-
naden här i Sunne att fullföllia, som det wid sidsta ting upwiste contractet uthwijsar, hafwan-
des han och werket med all flijt så drijfwit att allmogens byggning till alla sina deelar nu är 
färdig, men den kommer ett anseenligit att kosta, öfwer dee 4 d:r s.m:t som allmogen till mans 
har lofwat förskiuta, och h. kyrkioherden af rächningen bewiste, begiärandes att effter det 
wijd sidsta ting skiedde reservatum, allmogen måtte honom sådant ärsättia, emädan byggning-
en elliest intet hade till fullkombligheet kommit, utan mitt i wärket stannat. Allmogen från 
Sunne såwähl som Nills Anderson från Norderön, af Norderöö och Marby s:n uthskickad, för-
klarade att allmogen finner sig hafwa orsak att berömma h. kyrkioherdens härwid anlagde flijt 
och stoora bekostnad, men förmeente att dee intet wijdare kunna sökias eller tilltahlas när dee 
contractet fullgiort. Dee woro och fattig allmoge som eij förmåtte mehra, torde dy wara bäst 
att h:r probsten Lundell, som så länge åbodt [fol. 829r] prästegården och aldrig något bygdt lade 
till hwad som nu brister. Kyrkioherden sw. att pastor hafwer och håller sine huus och bör intet 
blanda sig ihop med allmogen, påstod fördenskull att dee måtte honom dess bekostnad 
upfylla, till hwilken ända kyrkioherdens rächning, som sig sluter på 849 d:r 12 öre k.m:t i we-
derbörandes närwaro företogz och påst från påst noga examinerades, då allmogen ingendera 
kunde disputera, hwarken i en eller annor måtto, anten att något woro onödigt eller för högdt 
upsatt, undantagandes 6 d:r till några timberkarlars kost om hellgedagarne, så och 6 d:r för 
gårdens ränsande, dem h. kyrkioherden efftergaf. Och fast än allmogen nogsampt besinnade 
att h. kyrkioherden i denne swåra tijden eij har kunnat hålla timberkarlarne kost under 18 öre 
om dagen, så wille doch h. kyrkioherden, på det ingen må hafwa att säija, det han sitt för 
högdt stegrade, af kåsten låta slåå 30 d:r k.m:t, blifwandes såledz rätta summan 807 d:r 12 
k.m:t, hwartill är bewilliat 4 d:r till mans af 88 röökar, giör 352 d:r. Gambla byggningen tog 
h:r kyrkioherden god för 70 d:r, dermed allmogen war nögd, emädan den icke kunde högre 
uthbringas. Sedan alt såledz war [fol. 829v] afdragit, förblef ändå en rest à 385 d:r 12 öre k.m:t, 
som h. kyrkioherden af sitt egit hade uthlagdt och nu återfodrade. Allmogen förehölltz att dee 
med tacksamheet borde h. kyrkioherden detta betahla, ty fast det nu synes stijga något högdt, 
så skulle dee der hoos betänkia att på 100 åhr dee intet huus i prästegården hade bygdt, hwil-
ket om dee förr giordt och effter handen, hade det intet fallit dem så swårt. Der emoot är deras 
byggning så warachtig upsatt, så att der den högste Guden den för eld och annan fahra be-
warer, dee uti många åhr dhen till goda lära niuta. Nills Anderson på Norderöön och dee flere 
förklarade att dee wähl förmärkia h.kyrkioherden stoora flijt och hafde beswär, men kunna för 
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sig icke till någon wijdare bewillning samtyckia, efter allmogen af sådant intet wettat, eij 
heller tillstädz eller någon dertill befullmächtigadt, och dessutan kunde dee närwarande på de-
ras wägnar intet swara. Och emädan dessutan halfwa nämbden från Sunne uti saaken interes-
serade, utom hwilken rätten eij war domföhr, altså blef detta uthstäldt att en sådan nämbd må 
[fol. 830r] tagas, som saaken eij angår, och samptel. församblingens ledamöter dertill instäm-
mas, att ett fullkombl. sluut i saken må kunna fattas. I medler tijd, dee 4 d:r till mans angåen-
de, lofwade allmogen dem nu med första att betahla. 
 
50. Såsom Lars Ersson i Steensgård utom börden hade af odelsmännen sig tillhandlat Steens-
gårdz hemmanet på Frössön om 6 tunnel:d, hwilket Lars Ersson alt sedan 1691 har åbodt och 
då, uppå regementzqwartermästarens Treffenbergz bearbetande det emottagit och från ödes-
måhl salveradt, nu det samma 3 gången upböd, så förbehöltz Kongl. Maij:t och cronan der-
wijd lössen, effter det går utom börd, och bör Hans Kongl. Maij:t i underdånigheet heembiu-
das, warandes det dragounehåll wijd lijfcompagnie, har temmelig god åker, men högdt skrif-
wit lijten och skarp eng, knapp skog, ringa muhlbete, fiske magert i Stoorsiön, och elliest 
gammalt skatte, som nämbden wittnade, nembl. till 4 tunnel., men 2 tunnel. dher uti woro 
crono, som och af Jordboken befans, och kunna dy här under intet komma.  
 
 
 
 
Ting 14 – 16 mars 1699 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3189, fol. 915v – 945r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20a, fol. 65r–95r, ÖLA. 
(Hovrättens renovation är mer lättläst och med färre förkortningar m. m., men är så hårt bunden att texten 
närmast ryggen inte syns, och då är häradsrättens version, som även den är ganska hårt bunden, användbar till 
kompletteringar då texten där hamnar mer synligt.) 
 
Anno 1699 d. 14, 15, 16 martij hölltz ordin. laga ting med allmogen af Sunne tingelag i 
sochnestufwan, närwarande andra dagen ländzman Barck och sidsta dagen häradzfogden wäl-
betrodde Lorentz Bachman och wanlig häradznämbdh. 
[ Frössö s:n  Sunne s:n 
 Olof Rechartzon i Långåker  Pär Biörsson i Hara 
 Gunnar Månsson i Knytta  Jöran Månsson i Måläng 
 Lars Olsson i Wagle  Olof Olsson i Orrwijken 
 Pär Ersson ibidem  Jon Tagesson i Månsåsen 
 Jon Mårsson i Mälstad  Måns Jönsson i Giärde 
 Nils Pärsson i Mälbyn  Nils Jöransson i Fanbyn ] 
 
1. Sedan tingzfrijd war aflyst publicerades dee Kongl. placater och förordningar som wijd 
de förra tingzplatzerna antechnade finnas. 
 
2. Per i Byen och Åhs s:n anklagade dragoun Oloff Hammar för att han förl. höst ifrån 
honom stuhlit 3 st. getter, dem han sedan såldt till Karin Erssdotter i Orwijken för 1 carolin 
styck, derest Per dem kiändt och igentagit. Hammar tillstod denne stölden, beklagandes sin 
olycka, att han detta i fyllerij hade begådt. Karin Erssdotters man, Jöns Ollson beklagade 
äfwenwähl att hon såledz kommit att handla med Hammar, icke annat wettandes än det woro 
rätt fångit godz, ty Hammar hade för henne sagdt at han desse getter fådt af sin broder i 
betahlning för dess hoos honom hafde fodran, det och Hammar tillstod. Elliest hade hon om 
sitt förehållande af nämbden ett godt loford. Af förl. åhrs protocoll 1698 d. 28 martij fans att 
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Hammar för [fol. 916r] begången och tillstådd stöld är dömbd till att böta 3 dubbelt, med 8 d.r 
16 öre s.m:t. Nämbden wille sig erinra att han en gång tillförene skall för stöld plichtadt, 
hwaröfwer han hördes, och ehuruwähl han i förstone härtill nekade, så måtte han doch omsij-
der wederkiännas det för 8 à 10 åhr sedan han med dragoun Blom stuhlit från Erich Jöns 
hustru i Fugelstad 1/2 tunna korn, för hwilket de bägge af krigzrätten äro dömbde (eftersom 
till underdånigst föllie af Hans Kongl. Maij:tz särskilte resolution, sådant den tijden der af-
dömbdes) till 5 à 6 paar spöden, dem han och slijtit, som jempte nämbden dragoun Nills 
Dufwa och bonden Per i Wråån wiste intyga, hwilka executionen åsedt. Och alldenstund Olof 
Hammar såledz 3:[de] gången kommit igen och för sin stöld för rätta stälter, dy efter Kongl. 
straffordningens 3 § dömdes han till döden. Men Karin Erssdotter blifwer befrijat, efter hon 
eij wettat det warit stuhlit godz. Doch domen med ransakningen till höglofliga Kongl. hofrät-
ten underdån ödmiukeligen understäld. 
 
3. Gamle ländzman Hans Biörkman fodrade wäl af Mårten Bängtson i Wällwijken för 1677 
åhrs innestående räntor [fol. 916v] 20 d:r 17 öre s.m:t, men emädan Mårten dertill enständigt 
neekade, wijsandes af quittenceboken att han på bem:te åhrs uthlagor clarerat en gång 5 och 
en gång 12 d:r s.m:t på det öfrige, war quittencet efter så många åhrs förlopp bortkommit, på-
ståendes att för denne fodran blifwa frijerkiänd, fördenskull, så i förmågo af 1668 åhrs up-
bördzplacat § 3 som Kongl. Maij:tz resolution de a:o 1680 § 51, att detta är en förtegadt saak, 
fant rätten skiähligt att befrija Mårten Bängtson för Hans Larsons [Biörkmans] åtahl, och som 
de bägge utan förfall hafwa wijd upropet bortowarit, dy skohla de derföre effter processens 2 
§ böta hwar sin dal:r s.m:t. 
 
4. Föredrog Erich Nillson i Hägle hurusom a:o 1693, då hans broder Per Nillson rymbde till 
Norrie, ländzman Pålach skall för hans lembnade giäld låtit att truska korn till 5 tunnor, som 
sedan hoos Per Ollson i Åkereng blifwit insatte, fodrandes derföre nu af Per Ollson redo och 
räkenskap, hwart samma korn är kommit. Per Ollson swarade att med detta korn han intet 
hade sig wijdare befattat än att ländzman det hoos honom som en tolfman insatte, men ländz-
man disponerade det till creditorerne, wijdare [fol. 917r] kundskap hade han intet derom, eij 
heller kunde Erich honom mehra bewijsa, hwarföre och wijd så beskaffad saak, fans skiähligt, 
det jempte Per Ollson Erich bör instämma ländzman Pålack och sochneskrifwaren Kuut. För 
uteblifwande wijd upropet bötter Per Ollson 1 d:r s.m:t. 
 
5. Dragoun Lars Kiäder föredrog hurusom för 2 åhr sedan, han med Jon Boij hade tallat och 
honom wärfwadt för sig att blifwa dragoun, låtandes honom fåå 16 d:r 8 öre k.m:t, men såsom 
wälborne h. öfwersten eij wille honom antaga för generalmunstringen, dy måtte han låta ho-
nom gåå, fodrandes altderföre sine penningar åter.  
 Johan Boij förmeente sig härtill eij wara skyldig, alldenstund för Kiäders skuld han till 
hans tiänst höllt sig 1/2 åhr uppe, för hwilket Kiäder lofwat honom detta till underhåld. Kiäder 
neekade härtill, förebärandes att han så eij hade accorderadt. H. fendricken Bärgklyfft refere-
rade att hoos h. öfwersten detta förewarit, då h. öfwersten det till tinget remitteradt hade. Och 
öfwerlades detta, då nämbden pröfwade billigt att Boij [fol. 917v] bör honom Kiäder hälfften, 
som är 8 d:r 4 öre k.m:t återbetahla, och de såledz wara skilde. 
 
6. [Häradsrättens § 6 och 28 angående prästgårdsbyggnaden är i hovrättens renovation 
samlade i § 28, se nedan] 
 
7. Oppböd Jon Ollson i Onssahla Olof Jonssons hemman i Måläng om 4 ½ tunnel:d 1 gång-
en, Kongl. Maij:tz höga rätt förbehållen, effter det går utom börden. 
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 Oppböd Jon Persson i Imnääs dess hustrus odelshemman, Per Broddesons hemman Imnäs 
3 tunnel:d 1 gången, klanderlöst. 
 Oppböd Per Ersson i Wagle hemmanet Wagle i Frössöö s:n om 3 tunnel:d skatte, af näste 
bördemän löst, efter contractet d. 15 januarij 1698, och som det gick utom börden, så kunde 
wijdare lagfarande eij tillåtas för än det Hans Maij:t [Konungen] i underdånigheet heem-
biudes, warandes det dragounehåll wijd lijfcompagniet, har god åker, men ringa äng och skog, 
sampt muhlbeete magert, intet fiske, eij heller qwarn eller qwarnställe, intet diurfång eller 
flere härligheeter, och elliest gammalt skatte, som nämbden eij annat betyga wiste, ingen 
timber-, men ringa weed- och gierdzellskog. 
 Oloff Olssons obligation i Walla till h. lieutnanten Rosensciöldh d. 14 febr. sidstl. på 30 
d:r 5: 12 s.m:t intechnades [fol. 918r] i bondens lösa och fasta egendom efter förskrifningen, h. 
lieutnanten till all giörlig säkerheet. 
 Oppböd Johan Johanson Swan Nills Andersons barns hemman Genwall 1 ½ tunnel:d 
3:die gången klanderlöst, och efter det på detta sättet går utom börden, så bör för än wijdare 
lagfarande tillåtes det Hans Kongl. Maij:t i underdånigheet heembiudas, warandes det dra-
gounehåll wijd lijfcompagniet, beståår af wanbrukad åker, tarfwelig slått, deels myr, deels 
hårdwall, fiske i Stoorsiön, lijten muhlbeete, diurfång ibland, qwarnställe men ingen qwarn, 
timber, giärdzell och weedbrand till nödtorfft, doch något aflägit, gammalt skatte, som 
nämbden wittnade. 
 
8. Capiteinlieutnanten wälb. h. Carl Gustaff de Charliere kärade till Carl Ollson i Miälle och 
dess stiufsönner Nills och Olof Carlssönner med Erich Ollson för feelachtig byggnad wijd 
dess tillslagne hemman Miälle till 34 d:r 10 s.m:t efter 1693 åhrs domb, och sedan hwad som 
för fölljande åhren kan brista, hwar uti stiufbarnen med Carl Ollson skohla böra interessera, 
alldenstund de sin moder ärfft hafwa. Carl Ollson kunde till huusesyns bötterne icke neeka, 
men [fol. 918v] stiufsönnerne wille der uti intet participera, eftersom dee alt mödernes arfwet 
hade cederat, och allenast fädernet, efter 1679 åhrs inventarium tillträdt, doch det intet alt, 
utan lembnat Carl Ollson dess ena systrens deel, så och af 100 skylar eij fådt mehra än 40, 
som deelningzinstrumentet af d. 3 [och] 4 januarij sidstl. uthtrycker. Carl Ollson intygade äf-
wen att desse hans stiufsönner sitt möderne afstådt, men wille af dem hafwa betahlning för det 
han för deras fader betalt 1679 åhrs ränta 7 d:r 24 öre s.m:t, jembwähl och uthlöst Agneta 
Simonsdotter för 1 st. koo och 3 tunnor korn. På de 7 d:r 24 fans klart qvittence, men kon och 
de 3 t:r korn nämbnes intet i Agnetas quittence, utan allenast det hon war förnögd, derföre 
bestridde swaranderne hennes fodran, påståendes för det Carl Ollson från 1679 till 1699 hafft 
deras arff om händer, måtte dem interesse gifwa, dertill han neekade. Capiteinlieutnanten 
begiärte att rätten wille saaken så considerera att huuseröte bötterne blifwa betallte. Att någon 
husesyn war hållen när a:o 1679 Carl Ollson efter swarandernes fader hemmanet tillträdde, 
kunde han intet säija, men fodrade utom det förra betahlning [fol. 919r] för påkåstadt cour på 
swarandernes broder Olof Carlson, 2 r.d:r, som eij förneekades. 
 Detta blef af nämbden öfwerlagt och resolveradt. 
 Att såsom Nills och Oloff Carlssönner med Erich Ollson intet arff efter sin moder tagit, 
utan allenast deras fäderne efter fadren Carl Simsson i anledning af 1679 åhrs arfzlängd, hwar 
af de ändå något hafwa cederat, fördenskull kunna de icke heller komma att häffta för den 
huseröta som Carl Ollson i warande ächtenskap med deras moder sedan 1679 kan på Miälle 
hafwa förorsakadt, och om deras fader någon brist lembnadt, är intet wordit bewijst, utan har 
h. capiteinlieutnanten för denne huuseröta Carl Olsson och dess egendom att sökia. I öfrigit 
finner rätten billigdt att utaf de 7 d:r 24 s.m:t som Carl Ollson på 1679 åhrs ränta betalt, och 
deras fader med modren tillkom, att swaranderne deraf böra efter lag för sin fader bestå Carl 
Ollson 2/3 delar med 5: 5: 8 s.m:t, det han af deras nu undfångne spanmåhl må anhålla. Men 
för dee 3 tunnor korn och 1 st. koo Carl Ollson skall till hustru Agneta Simonsdotter betalt, 
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kan rätten [fol. 919v] dem intet gravera, eftersom i quittencet sådane pertzeler eij specificeras, 
och dy åligger Carl Ollson wijsa hwar uti samma betalte påster beståå. För interesse af arfwet 
kan Carl Ollson intet sökias, eftersom det intet af några contante penningar, utan i pertzeler 
bestådt, dem swaranderne in natura hafwa undfådt, och dem tillåtes nu efter arfskifftet oför-
rycht att lyffta och tillträda, sedan de 5 d:r 5: 8 äro afdragne, som ofwan förmält är. 
 
9. Eftersom det intygades aff capteinleutn. Charlière det dragoun Daniel Skomakare war 
siuk, dy lembnades saaken honom och ländzman emellan till nästa ting, emädan i föllie af 
processens 2 § det är laga förfall. 
 Sammaledz Daniel Skomakares saak emoot drag. Eloff Dahlman, doch skall Dahlman för 
utheblifwande förste dagen efter processens 2 § böta 1 d:r s.m:t. 
 
10. Såsom sahl. häradzhöfdingens Tetens med dess pijga befunnes för seent wara stämbde af 
ländzman Barck om något landzkiöp och olofl. tobbak, fördenskull skiötz saaken upp, men 
Swän i Herke, som förra dagen [fol. 920r] upropet förfallelös försummade, dömdes efter 2 § i 
processen till 1 d:r s.m:t [böter]. 
 
11. Företogz den långwarige och af h. generalmajorn och landzhöfdingen d. 13 febr. 1695 till 
tingzrätten remitterade saak emellan Jöran Månson i Måläng och capiteins boställe wijd lijf-
compagnie Wällwijken om en lägde i Måläng som brukas under Wällwijken och Jöran 
Månson will återwinna, då till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz resolution h. general-
majorn och öfwersten för sig på cronoboställetz wägnar befullmächtigadt häradzfogden wäl-
b:de Lorentz Bachman, och å regementz wägnar fendriken Johan Bergklyft jempte munster-
skrifwaren Hambræus, då Jöran Månson inlade en attest af Anders Ollson i Åkereng, Nills 
Hemmingson i Åsen och Nills Halfwarson i Stakritz af d. 21 januarij 1695, hwar uti dee be-
tyga att för 80 åhr sedan, då en dyr tijd war, bortsatte åboen af Måläng för fattigdom skull till 
Oloff Nillson i Bleka en lägde från sitt hemman för 4 r.d:r, sedan inlöste Oloff Jöranson be-
m:te lägde, den hans enkia bortsatte till h. Måns i Sunne, hwilken magister Jöns Pætræus efter 
[fol. 920v] honom brukade, men wid arfskifftet hans barn emellan, föll de på hans måg, lieut-
nanten Malmberg, som Wällwijkan bekom, och är så tijt kommen, påståendes att emädan han 
skatten för denne lägde drager, att och den återbekomma. Fendriken swarade att denne lägde 
nu så länge legat till Wällwijken, den och gådt genom så många händer, serdeles då mäster 
Jöns henne ärfde efter h. Måns, och lieutnanten Malmberg henne bekom till Wällwijken, då 
har Jöran Månsson intet derpå yrkiat, eij heller då Wällwijken kiöptes af Hans Kongl. Maij:t 
till crono, och dy förmeente att Jöran den med så mycket mindre fog kunde åtahla, hälst och 
bem:te lägde eij skall wara från Jöran Månssons, utan från Oloff Ollsons hemman, det han af 
ett gammalt breef de a:o 1618 wille bewijsa, och Per Biörson i Hara jempnwähl wiste berätta, 
att Jöran ofta wehlat klandra på denne lägde, men Oloff Ollson hade honom hootat, det han 
woro närmare den att återwinna, hwarpå saaken slötz.  
 Emellan Jöran Månsson i Måhläng, [fol. 921r] kärande, och wederbörande på capiteins bo-
ställe Wällwijken, efter Hans Kongl. Maij:tz nådige förordning constituerade fullmächtige, 
swarande, angående en lägde i Måläng, som under Wällwijken brukas, och Jöran Månsson 
will återwinna, resolverades. 
 Att såsom det icke fullkombl. kunnat bewijsas att berörde lägde har lydt och leegat till 
Jöran Månsons hemman och under dess skatt wara begrijpen, hälst som han sielf tillstår att 
den för 80 åhr sedan skall från Måläng wara kommen, hwilken tijd en fast ringa skatt af 
hemmanen gick, men sedermehra är både fördubblingen af räntorne och flere uthgiffter 
wedertagne, så och nyligen wissa tijonden, och det alt i anledning af hemmanens ägor och 
lägenheeter, på hwilket sätt Hans Kongl. Maij:t har detta hemman kiöpt, så att då eller för 
Jöran Månsson intet har klandrat, och fördenskull kan häradzrätten offtabem:te lägde så 
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mycket mindre från bostället dömma, som Hans Kongl. Maij:t genom dess nådigste resolution 
af d. 12 febr. 1696 resolveradt, att för [fol. 921v] indeelningzwärketz beständigheet skull, ägor-
ne skohla förblifwa som de nu äro. 
 
12. Ländzman Mickell Barck kärade till dragoun Siuhl Holm och brodren Erich Nilson i 
Hägle öfwer det att då ländzman förl. decemb. månad, efter häradzfogdens gifne executorial 
hade hoos Erich Nillson exequerat och uthsatt någon små boskap, som Per Ollson i Giärde 
efter tingzrättens dom för dess tilldömbde fodran af 8 d:r s.m:t skulle hafwa, och han Erich 
förelagdt tijd 14 dagar det att löösa, eller skulle creaturen wärderas och sällias, hade ländzman 
efter bem:te tijdz förlopp straxt efter helgedagarne med tolfmannen Nills Jöranson i Fanbyn 
fahrit tijt, aldenstund Erich Nillson inga penningar præsterade, då Siuhl Holm honom med 
otijdig mun öfwerfallit, säijandes att samma små boskap hörde honom till för dess dragoune-
löön hoos brodren Erich Nillson, ehuruwähl då han förste gången der war, han allenast undan-
tagit 2 st. koor, dem ländzman intet hade pantskrifwit, hwarpå ländzman swarade att som han 
med liquidation eij bewiste sin fodran, mindre att desse små creatur woro honom af bonden 
förskrifne, måtte han efter ordres dem uttaga, då Holm tagit en [fol. 922r] stöör, gådt föruth till 
fähuusdören och brukadt fuhl mun, hotandes dermed att slå ländzman, men rörde honom intet 
wijdare än då ländzman steeg till dören, slog han honom en örfijhl, fattade sedan honom i hå-
ret, att han med möda undslapp, begiärandes att för sådan öfwerwåld han måtte lagl. straffas, 
eftersom och för en sådan dess insolence ländzman med oförrättade saaker måtte gåå derifrån. 
 Holm neekade aldeles till denne giärningen, föregifwandes det ländzman warit så druc-
ken att han eij wettat till sig, utan tagit honom Holm i håret, då han eij annars kunnat än skiuta 
honom från sig. Elliest hade den boskap ländzman pantskrifwit warit af Erich Nillson honom 
Holm i försäkring gifwen för dess återstående löön. Ländzman swarade att det talte han intet 
om förra gången, eij heller wijsade han nu någon liquidation af officerarne om eller hwad han 
hade att fodra, det Holm icke heller sustinera [vidhålla] kunde. Honom förehöltz att om 
ländzman hade någon hans egendom eller pant förskrifwit, hade han bordt deröfwer sig hoos 
häradzfogden klaga innan executionsdagen [fol. 922v] inföll, och icke så egenwilligt execu-
tionen hindra. Erich Nillson sade sammaledz, att ländzman war drucken, men neekade sig 
hafwa rördt honom i någon måtto. 
 Derföre påkallade ländzman sine wittnen, nembl:n tolfman Nills Jöranson och dragoun 
Mattz Wässmanlänning, hwilka med parternes samtycke aflade eeden och separatim hördes, 
först Nills Jöranson, som wittnade att då ländzman kom till Hägle att uthtaga den pantskrifne 
boskapen, efter penningarne eij betaltes, då hade Holm i stufwan sagdt till ländzman, du skall 
låta blifwa dem, dee höra mig till, tog så en stake, gåendes dermed föruth till fäähuusdören, 
dijt och ländzman gick effter, men huru de borit ihopa wiste han intet, utan då höllo de till-
hopa i håret. Om Holm hölt i ländzmans hår, eller söckte att hielpa hans händer utur sitt hår, 
kunde Nills intet see, efter det war något mörkt, och så skilde han dem åth. Ländzman war 
wähl något drucken, men intet så att han bar sig något otijdigt åth, allenast han sagdt till 
Holm, du swinhund, skall du hindra mig uti mitt embete. Tog afträde. [fol. 923r]  
 Mattz Wässmanlänning inkom och berättade det han wähl war inne i stufwan då 
ländzman och Holm taltes wid, och Holm wille honom förmeena att exequera hans pantsatte 
creatur för uthlagorne, tagandes Holm en brandstake, hwarmed han gick föruth, säijandes att 
ländzman intet skulle taga något bort för honom, då ländzman fölgdt effter, men hwad sedan 
passerade wiste Wässmanlenning intet, drucken hade och ländzman warit något, men intet 
otijdig, som han märkia kunde. Tog afträde. 
 Capiteinlieutnanten Charliere berättade att Holm hade sig häröfwer beswärat hoos ho-
nom, då han derom skrifwit häradzfogden till, men intet swar erhållit, hwartill Holm swarades 
wara orsaken, som swaret eij afhämptade. Sin fodran kunde Holm nu icke heller bewijsa, efter 
dem emellan än war oliquiderat, eij heller att denne små boskap honom war förskrifwen wij-
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dare än Erich Nillson der uti honom biföll. Dertill ländzman sw. att det underligit synes, det 
Erich, som bonde är, ingen boskap skall äga, utan dragoun altsammans tillkomma, hwilket in-
tet synes sanningen lijkmätigt. Wijdare och på tillfrågan [fol. 923v] hwarföre ländzman eij full-
fölgde execution? Swarade han, att för Holms otijdigheet lät han den beroo för den gången.  
 Mehra war intet att påminna, och dy blef saaken med nämbden öfwerlagd, och fans 
derwijd nödigt att höra Holm, huru han kan bewijsa att desse creatur woro honom för uthla-
gorne pantsatte, då han med brodren Erich och ländzman å nyo inkommo, då Holm detta som 
för påstod tillijka med brodren, men inga bewijs eller wittnen hade de dertill, utan war det 
dem emellan en ensijdig handell, det ländzman påstod wara af dem ett upspunnit wärk, sedan 
förste gången han der war, ty det är underligit att dragoun skall alt tillkomma och Erich, som 
bonde är, intet äga, hwilket och deraf skall pröfwas att förste gången taltes intet derom, utan 
allenast 2 st. koor, hwilket Holm och Erich eij refutera kunde. Holms och Erichz liquidation 
och quittencebook framhades, och fans den alt klar sluten och [af] capiteinlieutnanten Charli-
ere och ländzman quitterad, så att der ingen rest stodo för 1698. Holm swarade att han hade 
för sin fodran tagit [fol. 924r] denne boskap i säkerheet, och derpå föregifwit sig wara betalt för 
1698, men att han samma boskap angifwit wid liquidationen kunde han intet säija, mindre 
bewijsa, hwilket honom förehölltz hafwa bordt skiee. Denne quittencebook hade bonden i sin 
wärjo, som till ett skiähl för sig, att dem emellan alt war klart. Holm blef af ransakningen alla 
skiählen förehåldne sampt wijsa att han ländzman slagit och hårdragit, med warning att be-
kiänna, men han neekade ändå. Q. om han edeligen kan erhålla att han intet skuffat eller hår-
dragit ländzman? Holm swarade att han måtte skuffan från sig, då han kom och wille honom 
öfwerfalla, och då ländzman skuffade honom måtte han taga emoot och förswara sig och sitt, 
men om han hårreef ländzman kunde han intet minnas, ty ländzmanshustrun kom och till, och 
woro de såledz om honom, då han wähl kunde kramssa om sig. Holm förehöltz swara directe 
om han kan giöra eed det han icke drog ländzman i håret? Swar, att han det intet kan full-
kombligen minnas, men till edgången kunde man eij förmå honom wist att swara. 
 Ländzmanshustrun Maria [fol. 924v] Swänsdotter blef och hörd, och sade att när hon fick 
höra det alarm som war wijd fäähuuset, lopp hon dijt, då stod Holm för fähuusdören, willian-
des wägra ländzman att gåå der in: Hwad har du att giöra i mitt fäähuus, och när ländzman 
skulle taga i dören, slog Holm honom till en örfijhl, att ländzman fohr på sijda, och så i håret 
på honom, då ländzman tog emoot, och efter Holm på hennes böön eij wille släppan, måtte 
hon skillia dem åth, derwid och tolfman Nills Jöranson henne hielpte. Holm sade att hustru 
Maria tagit honom i håret och hootat honom med knijfwen, dertill hon neekade. Eij heller 
kunde tolfman derom något berätta. Holm förehölltz att bekiänna sanningen? Ille swarade 
ändå neij, uthlåtandes sig änteligen att då ländzman wille honom öfwerfalla, kunde han intet 
stå stilla, utan måtte hålla honom från sig och sig förswara, och då ländzman tog honom i 
håret, tog han igen, men örfilen nekade han till. 
 Ländzman neekade sig först tagit Holm i håret. Q. Holm, om ländzman lopp effter honom 
på något annat ställe [fol. 925r] än till fäähuuset? Swar: neij. Honom förehölltz hwad han hade 
föruth att beställa wid fähuset och der sättia sig ländzman i förwäg och honom i dess beställ-
ning hindra? Swar: att han wille förswara sitt. Der emoot honom sades, att han intet sielf får 
giöra sig rätt, utan om härwid honom af ländzman någon förfång blifwit tillfogad, hade han 
ländzmans förmän att klaga före, då han wähl fått sitt igen, fast ländzman det tagit. Och 
emädan större uplyssning eij stod att hämptas, dy sedan ransakningen war upläsen och 
parterne tagit afträde resolverades. 
 Såsom af föregående ransakning det befinnes hurusom dragoun Siuhl Holm har sig wåld-
sambligen emottsatt den execution som efter befallning ländzman Barck hoos brodren Erich 
Siuhlson [felskrivning för Nilsson] skolat wärkställiga, i det han först i stufwan hootadt och 
undsagdt ländzman, och dereffter tagit en staaka, gådt föruth till fähuusdören och sig der 
emoot ländzmen stäldt, ehuruwähl med staaken han honom intet har slagit, men så har dock 
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Holm måst tillståå att han håårdragit ländzman, så och honom skuffadt då han wille gåå in i 
fähuuset, [fol. 925v] hwilket han wähl neekar sig hafwa giort för än ländzman honom först 
anföll, men på anbudh har han wägrat, så derföre som för örfijlen att giöra eed, hafwandes 
Holm eij heller gittat bewijsa det ländzman härwijd warit så drucken att han något oanständigt 
sig åtborit. Och alldenstund han Kongl. Maij:t i dess nådigste förordning d. 21 aug. 1684 för 
executions betiänte i dess höga Kongl. hägn och beskydd tagit, så att ingen må dem i deras 
embete wåldsambligen med hugg eller slag öfwerfalla, fördenskull och i underdånigst föllie 
deraf kan häradzrätten eij annat än för denne giärning döma Siuhl Holm som en edzörsbrytare 
till det straff som det 35 cap. Edzörsb. L.L. in fine uttrycker. Men Erich Nillson frijerkiännes, 
effter han eij finnes i denne oredan hafwa interesserat och brodren hulpit. Doch domen med 
ransakningen till dhen högl. Kongl. hoffrätten underdånödmiukeligen underställdt. 
 
13. Företogz den wid sidsta ting förehafde saak om de 3 ½ pund olofligit tobbak, som ländz-
man Barck med dragoun [G]lombock öfwerkommit hoos Simon Persson ifrån Wijken och 
Altzens s:n, uti [fol. 926r] hwilken honom blef dilation förunnat att sökia sin man, den han 
tobbaket bekommit utaf, men Simon Persson är förl. febr. månad hastigt igenom döden 
afgången, derföre instälte sig hans fader, Per Simonson i Bärge, som beklagade att sonen så 
hastigt död blifwit, att han härom ingen rättelse gifwa kunnat, ehuruwähl han någon rättelse 
skall fådt. Ländzman påstod dom i saaken och att tobbaket må confiscabelt förklaras och 
bötterne af hans egendom tagas. Per Simonson förmente på honom som död är inga bötter 
kunna läggias, hälst när giäld och skuld är betalt, eij något efter honom skall öfrigit wara. Af 
det inventario som straxt efter Simons död giordes fans wähl någon egendom, men der emoot 
stoor giäld, hwilken än mehra yppas, så skohla och några disputera sin skuld, så att häröfwer 
en concursus anställas måtte, men tobbaket blifwer efter Kongl. Maij:tz placat d. 24 novemb. 
1670 för confiscabelt förklarat, blifwandes [per] pund wärderat för 6 d:r 21: 8 s.m:t. Öfwer 
bötterne kan rätten sig intet uthlåta för än öfwer giäld och skuld slutit warder, och skall drag. 
Glombock som actor i saaken pro absentia böta 1 d:r s.m:t. Detta tobbak blef nu wägit och 
fans eij mehra än tree pund. [fol. 926v]  
 
14. Oppskiötz saaken emellan ländzman Barck och Jacob Nillson i Onssala om 1 pund tob-
bak, efter ländzmans wittnen eij woro tillstädes. 
 
15. Tillsades Hans Larson på Wärköön att intet inträngia sig uti stufwan med bonden Faste 
Tohlson, och der han will der boo, måtte han en särskildt stufwa för sig taga, eij heller med 
sin boskap honom någon åwärkan giöra, wid laga plicht tillgiörandes. 
 
16. Såsom för resterande uthlagor för några åhr tillbakas påstmästaren Swän Danielson, hust-
ru Gunnila i Dahlen och Nills Siuhls arfwingar i Hägle söcktes af Jonas Kuut, altså tillsades 
dee inom nästa ting med Kuut liquidera och wijsa wara betalt eller då betalat. 
 
17. Såsom Nääs- och Hackåsboerne äro stämde af Frössöö- och Sunneboerne för Walla 
sundz färjas tiärande, som intygades dem nu tillkomma, och de på undfången stembning sig 
eij inställte eller förfall wijsade, altså efter processens 2 § dömdes de till påstfärjan att tiära 
låta, och om samma kostnad Frössöö- och Sunneboerne till nästa ting citera och sådant åter-
winna, till hwilken ända de nu [fol. 927r] straxt om domen böra ansäijas. För utheblifwande 
böta dee 1 d:r s.m:t. 
 
18. Oppböd Jon Månsson Fanbyhemmanet 3 gången efter häradzdomen d. 3 octob. 1698. 
 Oppböd Per Ollson Hemming Ollsons hemman Wästbyen, honom i sytning updragit, 3 
gången, klanderlöst. 
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 Oppböd Per Anderson i Fanbyn hemmanet ib:m, af dess swågrar inlöst efter contractet d. 
10 martij 1695, 1 gången. 
 
19. Såsom kyrkioherden h. Erich Staaf sig beswärade att en deel af allmogen skohla wägra 
till honom föra ertetijonden uti skaftet, och som det löper emoot 1638 åhrs tijondeordning 4 §, 
altså, allmogen till rättelse, lästes den upp med warning sådant sig till underdånig rättelse 
ställa, så att erter icke mindre än annor sääd i skafftet till h. kyrkioherden lefwereras. 
 
20. Det fodrade Hans Larson Biörkman af hustru Margreta i Rijse 5 d:r 27 s.m:t som hennes 
man Olof Påhlson för Rijse hemmanet rester för åhr 1677, hwaröfwer han 1683 d. 13 febr. 
gifwit till hustru Margreta [felskrivning för Märit] i Giärde dess inwijsning. 
 Hustru Margreta föregaf att hon detta [eij] sig erinra kunde, förmeenandes det wara cla-
reradt. Sochneskrifwaren Jonas Kuut [fol. 927v] bewittnade att 1683, då liquidationen skiedde, 
hade Olof Påhlson skulden tillstådt och så tog hustru Märit den god, hafwandes hon sedan 
ofta sökt sahl. Olof Påhlson och hustru Margreta häröfwer, men intet kunnat till sitt komma. 
Biörkman böd henne eeden, men den kunde hon intet gåå, och dy resolverades att desse 5 d:r 
27 öre s.m:t af Olof Påhlsons egendom böra betahlas till hustru Märit i Giärde, som Hans 
Biörkmans rättzinnehafware. 
 
21. Såsom ländzman såwähl som några af nämbden wiste bewittna att Siöbergz Lisbeta war 
siuk, och det efter processens 2 § war laga förfall, dy skiötz saaken henne och regementz-
fältskiären emellan upp till nästa ting. 
 
22. Oppböd Anders Ollson Modig Stakritz hemmanet 2 gången, med förbehåld som förr. 
 Oppböd Måns i Stocke Glaset hemmanet 2 gången utan klander. 
 
23. [i häradsrättens version fortsättning från § 12] 
 
24. Förehades mantalslängden 
 2. Med förmedlingarne, gamla och nya, war 1698 samma beskaffenheet som för. 
 3. Bränwijnsbrännerijet förmåtte ingen i detta tingelaget sig antaga. [fol. 928r]  
 4. För 1698 har ländzman niutit sin löön. 
 5. Giärningzmän woro här inga. 
 6. Eij heller tiänstelösa, alt för 1698. 
 7. Hoff 1/2 gård och Erichzgård hade för 1698 som förr öde legadt. 
 8. Attesterades att fölljande, som 1698 till bötter dömbde äro, eij förmå böta, nembl:n 
Anders Mårson i Mårsund 1 d:r 16 s.m:t och Hemming Räfunge. Men dragoun Måns Busk 
hade luppit gattulopp. 
 
25. Saaken emellan Per Ollson i Giärde och fältwäbels boställe Swedie om en slått, Star-
myran ben:d, blef upskuten till dess efter landtmätarens charta deelningen skall förrättas, i 
medler tijd tillåtes fändriken Bergklyft med Oloff Persson halfwa myran bärga. 
 
26. Öfwer det paar lapphandskar som för kiöpman Petter Modin igår på marknaden blefwo 
stuhlne wid det Nills Person i Skucku skulle derom handla, föreentes parterne att Nills Pers-
son skulle halfwa skadan med 2 d:r s.m:t beståå. 
 
27. Regementzfältskiären mäst. Johan Franck hade instämbdt påstmästaren Swän Danielson i 
fölljande måhl: 
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 1. Påstmästaren måtte böta för det han förl. sommar ohemult gaf honom [fol. 928v] ann för 
sabbatzbrutt, hwareffter säxman Måns i Ståcke citerade fältskiären till tingz, der han blef frij-
erkiänd, för hwilket han emoot honom söker reconvention. 
 Här emoot inwände påstmästaren det han icke hade det angifwit, utan Jöns Bagare, men 
sedan en tijd dereffter taltes Måns och han wijd derom, förmeenandes dy sig wara oskyldig. 
Måns i Stocke hördes och berättade att Bagaren först hade detta för honom angifwit, men 
sedan kom påstmästaren och talte derom, hwarpå han lät fältskiären citeras. Bagaren sade att 
han eij heller detta wijdare angaf än han berättade det fäldtskiärs folcket något bittijda gingo 
åstad till slåtten. 
 [2.] För det andra påstär fäldtskiären reconvention på påstmästaren och dess pijga Anna 
för det de wijd sidsta ting welat tilläggia hans hustru hafwa kallat påstmästarens hustru dief-
wuls stygga och tiufkona, hwar uti hon blifwit frijerkiänd. Der emoot påstmästaren swarar att 
wijd sidsta ting han eij wiste pijgans ålder, derföre han nu med 2 mäns attester wille wijsa 
henne [fol. 929r] wara 17 åhr, det hon och påstod och wille fördenskull uti denne saaken giöra 
eeden. Samma ord påstod pijgan att fäldtskiärens hustru sagdt, det hon edeligen erhålla wille. 
Det samma påstod och påstmästaren. Q. om då påstmästaren efter pijgans talan will tilläggia 
fäldtskiärens hustru hafwa så sagdt? Rp. näij, intet wijdare än pijgan så för honom sagdt. Han 
weet intet mehra deraf, förmeente doch att hon kunde giöra eeden. 
 Fäldtskiären påstod att detta war offenteligit dombqwahl, ty wijd sidsta ting resolverades 
att pijgan som ensampt wittne och delator intet skulle fåå wittna. Q. om påstmästaren tubbat 
pijgan att säija desse orden? Hwartill hon swarade näij, men fäldtskiären förmeente så wara 
skiedt. Flera bewijs funnes intet. 
 3. Beswärar sig fäldtskiären öfwer det att påstmästaren skall sagdt, det wille han skiämma 
uth fäldtskiären, påståendes därföre på honom straff. Ländzman Barck betygade att 
påstmästarens ord sådane warit, men påstmästaren nekade dertill enständigt, och flera wittnen 
funnes intet. 
 4. Påstår fäldtskiären det giärdz[le]gården deras engiar emellan måtte uptagas. Påstmäs-
taren påstod att effter 1696 åhrs dom han blifwer ståendes, insisterandes att [fol. 929v] fäldt-
skiären, som den samma qwällier, för domqwahl böta måtte. 
 För det öfrige fodrar fäldtskiären expenser 7 d:r s.m:t. 
 Här emoot klagar påstmästaren vice versa 1.) öfwer det han intet får niuta 1696 åhrs dom 
till goda, 2.) att Franck skall honom försmädt för rätten att de wetta hwad som kokas i grytan, 
att dee gifwa hans folck smörgåsar med mehra. Så will och påstmästarn wijsa att fäldtskiärens 
hustru kiört uth hans getter. Injurierar och fäldtskiären honom der uti, att han uthsprijder talet, 
det för påstmästaren han will flytta från bostället, lijkasom woro han så orolig. Till detta alt att 
swara hölt fäldtskiären onödigt, effter det är af intet wärde och mäst obewijsligit. 
 Uthi den emellan regementzfäldtskiären ehreborn och konstförfarne mäst. Johan Franck 
emoot påstmästaren wälb:t Swän Danielson vice versa instämbde saaken angående den recon-
vention som regementzfältskiären uti 2:ne måhl påstår med mehra, der emoot åter påstmäs-
taren påminner om den wid sidsta ting förehafde saaken och annan oförrätt.  
 Resolverades. [fol. 930r]  
 Att hwad sabbatzbruttet angår, så påstår wähl regementzfältskiären det påstmästaren skall 
allena warit wållande dertill, det säxman Måns i Stocke honom derföre anklagade, uti hwilket 
han lell blef frijerkiänd, och dy begiärer han på påstmästaren för sådant ohemult angifwande 
behörig reconvention, doch emädan säxman der emoot har berättat det wäbelen Jöns Bagare 
skall detta först hoos honom angifwit, sedan påstmästaren med honom talt härom, derefter 
han i föllie af sin eedzplicht fördt saaken för rätten, hwilken af den beskaffenheet är funnen att 
fast regementzfältskiären befrijades, kunde doch för särdeles considerationer honom på 
säxman ingen reconvention gifwas, dhen han icke heller hoos påstmästaren kan erhålla, 
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eftersom han sig med saaken eij wijdare befattadt än att sedan Bagaren den angifwit, han för 
säxman jemb-wähl härom berättadt. 
 Anbelangande den satisfaction regementzfältskiären på påstmästaren och dess pijga Anna 
begiärer för det han effter bem:te pijgas angifwande har till sidsta ting instämbdt regementz-
fältskiärens hustru, och welat henne påbörda hafwa kalladt [fol. 930v] påstmästarens hustru 
diefwuls stygga och tiufkona, så emädan han förklaradt det han eij annorledz än efter pijgans 
berättelse har detta rätten föredragit, och dess afdömmande understäldt, hafwandes Anna så-
dane ord intet gittat bewijsa, eftersom hwad hennes relation angår, den intet giälla kan eller 
attenderas, som wijd sidsta ting blef resolveradt, fördenskull bör han, som sådane ord uthfördt 
och wehlat regementzfältskiärens hustru tilläggia, efter Kongl. Maij:tz nådigste resolution de 
a:o 1675 undergå samma straff som hon regementzfältskiärens hustru tilltänckt, och effter det 
20 cap. Tingmålabalken böta 40 m:k s.m:t. Men för det påstmästaren emoot rättens förra reso-
lution har åter nu påstådt att denne pijga måtte edeligen höras, skall han som för domqwahl 
effter 29 cap. Ting.b. böta 3 m:k s.m:t. 
 Till det 3:de, att påstmästaren skall sagdt till ländzman Barck det han skulle skiämma uth 
fäldtskiären, så kan rätten derföre icke ansee honom med något straff, eftersom han dertill 
neekar och på detta icke heller någon effect fölgd är, warandes elliest ländzman ett ensampt 
wittne och [fol. 931r] delator i saaken. 
 4. Hwad giärdzellgården engiarne emellan angår, så bör 1696 åhr[s] dom parterne emel-
lan derwijd dem till rättelse lända, och skall regementzfäldtskiären, som derwijd qwaldt dom-
en, ärläggia 3 m:k s.m:t effter 29 cap. Ting.b. 
 Hwad öfrigit påstmästaren i sin vice versa action anförer, såsom att regementzfältskiären 
skall förkastadt påstmästaren det i hans gård de skohla wetta hwad som lagas i kookegrytan, 
att dee gifwa hans folck smörgåsor etz. om getternes uthdrifwande med mehra, och att för 
påstmästarens skuld, regementzfältskiären skall nödgas flytta från sitt boställe, det äro sådane 
saaker som deels af intet wärde, deels och obewijste äro, hwilka påstmästaren bordt hafwa 
försyn före en rätt att föredraga, eftersom och desse parter alfwarligen förmanas med slijka 
onödigheeter innehålla, och som grannar i sämia och eenigheet lefwa. 
 
28. [Häradsrättens § 6 och 28 angående prästgårdsbyggnaden är här i hovrättens renova-
tion samlade i § 28] 
 Kyrkioherden ehrewyrdige h. Erich Staf hade till innewarande ting låtit citera samptel. 
Norderöö, Marby och Sunne sochnars [fol. 931v] allmoge och sochnemän om ärsättning för dee 
385 d:r 12 öre k.m:t, hwilka för honom än restera på prästegårdzbyggnaden här wijd Sunne, 
hwilken efter allmogens begiäran han förledit åhr åth dem hafwer förfärdigadt. Sedan nu 
hwad tillförene i saaken passeradt war nämbden ärinradt, lästes jembwähl h. kyrkioherdens nu 
inlagde skrifft upp, uti Norderöö och Marby s:ns fullmächtige Nills Hanssons på Norderöön 
och Olof Andersons i Orwijken på Sunne sochnemäns wägnar, der uti kyrkioherden beklagar 
det för sin goda willia han skall nödgas dem lagsökia, hwilket om han kunnat tänckia, hade 
han detta sig intet påtagit, ändoch desse sochnars allmoge efter häradzdomen d. 15 decemb. 
1696 h. generalmajorns executorial d. 4 febr. 1697 bordt i den gamla byggningens ställe en 
jämbgod upsättia, och som ingen med skiähl kan säija den nya byggningen wara af flera 
logementer än den förra, altderföre lära sochnemännen så mycket mindre fog hafwa, honom 
dess betahlning derföre neeka. 
 Sedan hade h. kyrkioherden sig aldrig åtagit beswäret med allmogens byggning, der icke 
1698 in martio på tinget dee honom om wedergiällning försäkradt. Att han skall med dem om 
4 d:r allenast accorderat, [fol. 932r] det neekar han, ty accord bör wara, om det så kallas skall, 
med bägge contrahenters underskrifft, som här intet fins, elliest kunde han till sådant så 
mycket mindre consentera, som samma 4 d:r knapt till wäggarnes uptimbrande förslogo, utan 
hade h. kyrkioherden detta till tinget upskutit, då slut skiedde, hwar effter han byggningen 
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påbegynte. Och hade församblingarne eij wehlat honom bestå all nödig bekostnad, hwarföre 
togo dee sig icke sielfwa wärket ann, som dem ett fast anseenligare kostadt. Man will dy 
förmoda, det ingen will [må] honom bestrijda dess derpå nedlagde swett och blod, och den 
handrächning han sine åhörare härwid giort hafwer. Till att lindra dem har och pastor tagit 
den gamla byggningen i betahlning för 70 d:r, fast för henne han aldrig wäntar någon fyrk, så 
och dessutan af summan affördt 42 d:r k.m:t, som honom doch alt har kostadt, utaf hwilka alla 
skiähl förmodar h. kyrkioherden församblingens ofog finnes, och att dee utan skiähl honom 
dess förnöijelse neeka, begiärandes att rätten dem till deras skyldigheetz fullgiörande hålla. 
[fol. 932v]  
 Nills Hansson på Norderöön inlade der emoot skriffteligen, påståendes att när h. 
kyrkioherden med desse sochnars fullmächtige om denne byggnaden handlade, skall blifwit 
slutit, att dee till den gamla byggningen h. probsten innehafwer, skulle till den nyas upsät-
tiande förutan nödwändige materialiers förskaffande till mans gifwa 4 d:r k.m:t, och dem för 
den gamla godt giöras 2 d:r, giorde 6 d:r k.m:t (förutan detta skall hwar man i tingelaget till 
en kiällares förfärdigande erlagdt 1 d:r k.m:t), der emoot h. kyrkioherden sielf skulle draga 
försorg för byggningens fullbordan, utan att derföre hoos sochnemännen hafwa någon wijdare 
regress, utan de för wijdare gravation aldeles frija. Och efftersom h. kyrkioherden än fodrar 4 
d:r till mans, hwilket emoot accordet sträfwar, så anhåller Nills Hansson att blifwa befrijad för 
sådan uthgifft, efftersom en deel besittia små hemman, en deel och på crono, hwilka nappast 
förmå dem wederbörligen byggia och sine uthlagor giöra. 
 Olof Andersson i Orwijken förklarade, det Sunne sochnemän eij annat förstodo än war 
slutet om 4 d:r k.m:t, materialerne förutan, men om den gamla byggningen skulle rächnas för 
2 d:r [fol. 933r] till mans, kunde han sig intet erinra, eij heller Per Biörson i Hara, Jöran Mån-
son i Måläng och Per Ollson i Åkereng med flera tillstädes warande. 
 H. kyrkioherden swarade att [om] 4 d:r aldrig något contract i sochnestufwan blef slutit, 
eij heller hade han dermed kunnat låta sig nöija, utan då han fant allmogen alt för lijtet biuda, 
begiärte han att det måtte anståå till tinget, derest och slutit blef fullkombl:n d. 28 martij 1698, 
att utom dee 4 d:r och materialerne dee skulle honom beståå hwad kostnaden der öfwer skulle 
stijga. 
 Nills Hansson förmeente att förre gången slötz det som han tillförene relaterat. Pastor 
swarade att det aldrig skiedde, ty han kunde nogsampt föruth see att 4 d:r till mans knapt till 
halfwa byggningen skulle räckia, derföre hade han i förstone begiärt 8 d:r till mans, hwarmed 
han kunnat komma uth, men de 4 d:r tog han allenast ann på rächning, såwijda de kunde 
förslå, men aldrig så att han dermed skulle låta sig nöija, då han sielf skohlat sig alt för 
mycket skadat. Uppå tillfrågan om detta accord woro skriffteligt författadt, swarade[s] å 
begge sijdor näij efftersom [fol. 933v] h. kyrkioherden insisterade det intet blef fullkombl. 
slutit, eij heller hade några opartiske män deröfwer warit, utan sochnemännen sielfwa. 
 Gamla byggningen angående, förmeente Nills Hansson den alt för ringa wara upfördt, 
som är 70 d:r k.m:t. Pastor sw. att han budit högst han kunnat, ty han har nu stådt 100 åhr, och 
om allmogen skulle tagit den neder, weet han intet hwad de deraf till den nyas uprättande 
kunnat bruka sig till gagns, förutan några gångiern, stolpar och gamla fenster, det andra är alt 
odugeligit när det röres. Nills Hansson förmeente att dörar, bräderne i taaket och golfwet, 
sampt skorsteenarne kunnat nyttias. Hwilket syntes orijmligit, alldenstund byggningen war så 
gammall och emoot 100 åhr stådt. 
 Nills Hansson förmeente och att denne byggning woro större tilltagen än den gamla, och 
allmogens skyldigheet warit. Kyrkioherden sw. att de bägge beståå af lijka många nembl:n 
rum, men i den gamla äro 4 stoora stufwor, och der emoot i den nya allenast 2 st., det öfrige 
alt små camrar. Bägge byggningarne [fol. 934r] besågs af nämbden. Dhen gl. fans 27 alnar lång 
12 alnar breed och 17 hwarf hög, stort timber med en uthbygd cammare på östra sijdan, och 
bestod af dubbell wåning, 4 stora stufwor, 2 små camrar och 2 förstufwar. Den nya fans 30 
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alnar lång 16 alnar breed, och 15 hwarf hög, smått timber, bestående af 2 stora stufwor, 4 
små camrar, ett kiök och en förstufwa, ofwanpå en klädzwind. I desse rum fans ingen fåfäng 
kostnad giord, utan alt rätt och slätt och warachtigt. Om den gl. byggningen uthleet sig nämb-
den att der den skulle rifwitz omkull och blifwit brukad i den nya, så hade allmogen högst till 
80 d:r gang[n] kunnat af dem hafwa, men som hon nu står, kunde hon wara nyttig och brukas 
så länge hon hålles wijd macht, men intet dugelig att flyttia. 
 Parterne föreställtes föreening, då efter giort samtaal fullmächtigerne med de flera närwa-
rande anbödo till det förra 2 d:r k.m:t till mans för de fattigas skuld på 2:ne åhr att 
uthbetahlas. Men h. kyrkioherden påstod fulla betahlningen, som är 385 d:r 12, hwaraf löper 4 
d:r 12 öre till mans i desse sochnar. Allmogen förmeente att h. probsten Lundell borde läggia 
[fol. 934v] det andra till, som så länge bodt i prästegården. Der emoot dem förehöltz att pastor 
har sina huus, nembl:n 1) sängestufwan, 2) bryggstufwan, 3) stallet, 4) en lada, 5) ett fähuus, 
6) badstufwan, 7) [2] st. nya herbergen, 8) halfwa lofftet och andra bodar. Och lär det intet 
låta sig giöra att som detta skall wara sochnens huus, det pastor skall något dertill contribuera, 
utan hålla hwar sitt. Fullmächtigerne sw. att de intet töras mehra lofwa, utan om h. kyrkio-
herden icke är dermed nögd, begiära de dom i saaken. Kyrkioherden sw. att de intet kunna 
begiära hans skada, eller att han skall byggia allmogens huus, han har redan slagit af 42 d:r. 
Sitt omaak med arbetetz pådrifwande har han intet uppsat, eij heller alt i högsta måtton be-
räcknadt, utan mycket ändå eftersatt, kunnandes nu till wijdare intet sig uthlåta. 
 Resolutio. 
 Detta blef af tingzrätten öfwerlagdt och såsom fullmächtigerne icke kunna wijsa att dee 
med h. kyrkioherden, som påståås, hafwa något fullkombligit accord slutit om 4 d:r k.m:t, för-
utan den gamla byggningen [fol. 935r] och materialerne till mans, så kan rätten det eij heller 
attendera, hwar emoot å h. kyrkioherdens sijda det af Frössöö protocoll d. 28 martij 1698 
finnes att emoot dee af allmogen anbudne 4 d:r till mans, med gamla byggningen och 
materialerne, han sig åtagit byggningzwäsendet med tydeligit förbehåld att derföre giöra 
rächning, och der byggningen något anseenligit skulle öfwerstijga, hoos allmogen hafwa sin 
regress, hwilket då eij heller af sochnemännen wedersades, wijdare än några onödige och 
kostbare bokostnader giöras skulle, hafwandes allmogen så wijd Frössöö ting d. 3 och Hallen 
d. 25 octob. 1698, då byggningzrächningen uplästes, icke till någon påst kunnat disputera, 
anten som onödig eller för högdt upförd, det och rätten nu efter öfwerläggiande och 
byggningens påseende eij heller kunnat finna, dessutan har h. kyrkioherden ändå afslagit 30 
d:r k.m:t och sitt omaak intet rächnadt, warandes således byggningen till allmogens gagn och 
nytta hehl duchtig och warachtig uprättadt, af slijka många, men mindre rum än den förra, och 
emoot det längden och bredden 2 à 3 alnar öfwerskiuter, så är det i högden dem bespart. 
 Och alldenstund h. generalmajorn och öfwersten wälborne h. Carl Gustaff [fol. 935v] Frö-
lich har genom dess skrifwelse af d. 4 febr., 23 julij och 7 decemb. 1697 höggunstigst beord-
rat synedomen till execution, och att derefter byggias skulle, hwar efter allmogens plicht warit 
byggningens förfärdigande, fördenskull kan rätten icke finna med hwad fog dee sig kunna 
undandraga at betahla det som med rächning h. kyrkioherden nu bewijsat sig för deras skuld 
hafwa uthlagdt, hälst om 4 d:r till mans intet accord fullkombl. fins wara slutit, och enär 
gamla byggningen h. kyrkioherden berächnas för 80 d:r k.m:t, efter nämbdens nu giorde 
ompröfwande, blifwer hans rätta fodran 375 d:r 12 öre k.m:t, hwaraf till mans sig belöper 4 
d:r 8 ½ öre k.m:t, hafwandes fullmächtigerne derpå redan bewilliat 2 d:r till mans, doch att 
härmed serdeles dee fattige förunnas dilation efter handen att betahla till slutet af åhr 1700, 
hwilket alt rätten finner nödigt i förmågo af Kongl. Maij:tz nådigste resolution d. 11 febr. 
1694, h. generalmajorn och öfwersten i ödmiukheet att underställa, alldenstund den qvæstion 
af allmogens fullmächtige är moverad, [fol. 936r] som byggningen skulle wara större än dheras 
skyldigheet fodrar, der uti h:r generalmajorn och öfwerstens höggunstige decision afbidas. 
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 Då föregående saak förehades och dömbdes, absenterade sig Sunne tolfmän, och i deras 
ställe sutto från Hallen Halfwar Jonson i Trappnäs, Olof Ersson i Ytterhallen, Per Mårsson [i 
Högen], Tyris Jonsson i Mårsund, Per Mårsson i Gåije, Erich Ollson på Näset, tillijka med 
Frössöö tolfmän, som för specificerade finnas. 
 
29. Oppropades till action probsten ehrewyrdige h:r Mårten Lundell emoot regementzfält-
skiären ehreborn och konstförfarne mäst. Johan Franck, då probsten lät sig första dagen en-
skylla för någon opassligheet, anhållandes dy om dilation, der emoot fältskiären protesterade 
med påstående att saaken måtte nu företagas och slutas, alldenstund han om morgon är beord-
rad att wara på cavalleriemötet, och beklagade att genom probstens förwållande saaken tijd 
effter annan uthdrages, och han i medler tijd från sine saligheetz medell uppehållen. Detta blef 
af nämbden öfwerlagdt och skiähligt befunnit att [fol. 936v] probsten förunnas dilation till mor-
gondagen, att då äntel. i god tijd comparera, hwilket genom executionskarlen Oloff Nillson 
honom sades. I medler tijd skyndades med de andra sakerne, som till andra dagen kl. 12 blef-
wo afgiorde, men probsten kom ändå intet för än kl. 2, hwilket honom blef förehållit wara illa, 
det rätten för hans uteblifwande skall blifwa uppehållen, der emoot han förebar sin opasslig-
heet. 
 Härpå blef saaken företagen och aldra först undersöckt om probsten wid sidsta ting hade 
laga förfall till sitt uteblifwande, emädan han då i föllie af processens 2 § dömbdes in contu-
maciam, då probsten förebar sin opassligheet. Fältskiären swarade att probsten den gången 
intet war så siuk? Probsten: Hade intet iag laga förfall, så hade ingen, som så länge dragitz 
med opassligheet, att iag derföre har måst quittera både lägenheet och inkomster. Fäldt-
skiären: I war intet så siuk i sommars, I war då frisk på lagmanstinget, efter då war något att 
winna, och hade då både öhl och bränwijn med Eder. Probsten begiärte att för en sådan ca-
lumniæ [smädelse] fäldtskiären [fol. 937r] måtte plichta. Fäldtskiären påstod att probsten måtte 
efter processen med edelige wittnen wijsa sin siukdom och opassligheet wijd sidsta ting. 
Probsten: det woro alla hans grannar då på mötet, och intet annat än hans folck hemma stadde. 
Fäldtskiären: lät dem komma hijt och giöra eed. Probsten: iag låg uppe i min cammare, och 
det woro eij många som sågo hans älände. Fältskiären, att saaken må en gång blifwa sluten, är 
iag nögd om probsten med sielf sins eede kan betyga sig den gången warit så illa siuk, det han 
till tinget eij komma gitte d. 3, 4, 5 och 6 octob. sidstl., hwilken eed probsten sade sig kunna 
giöra, eftersom han och den anböd, då fäldtskiären samma eed honom eftergaf, hwilken och 
tingzrätten efter det 24 cap. Tingmålabalken L.L. ansåg så god som gången, tagandes saaken 
före som föllier. 
 Först regementzfältskiärens libell, hwar uti han påstår satisfaction för den swåra injurie h. 
probsten honom i dess skrifft in martio 1698 har tillagdt. 
 Sedan för det probsten i samma inlaga har lijknadt honom wid skalkar och bofwar, alle-
gerandes och missbrukandes derwijd den heliga skrifft. 
 Och sidst påstår fäldtskiären betahlning för anwänd cur i probstens huus till 20 d:r 16 
s.m:t, [fol. 937v] biläggiandes efter tingzdomen in octob. 1698 en attest från chirur-
giæsocieteten i Stockholm af d. 4 novemb. 1698, der uti societeten förklarar det rege-
mentzfältskiären för samma cur har desse 20 ½ d:r s.m:t intet för högdt upfördt, utan ändå 
wähl mehra derföre kunnat prætendera, beropandes sig fäldtskiären i det öfrige på dess d. 3 
octob. sidstl. ingifne libell, som förr fins extraherad, men nu lijkwähl på begiäran uplästes. 
 Här emoot inlade probsten skrifftel. det han finner fäldtskiärens inlaga in octob. 1698 
bestå af ingen sanning, utan upfyld med calumnier och odrägelige, ja olidelige ord, derföre 
probsten intet woro skyldig derpå att swara, men som fältskiärens otijdigheet och trätogirig-
heet är så stoor, dy implorerar probsten öfwer honom den rättfärdige Gudens dom, och der 
hoos nödgas han för rätta wijsa fältskiärens förgrijpeligheeter och ofog. Ty 1) will fältskiären 
intet ärkiänna sig hafwa tillfogadt probsten någon injuriam med det han uttagit hans 30 d:r i 
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Stockholm hoos Molitor, hwilka der som en deposition woro satte att taga medicamenter, 
teste Molitors bref d. 26 octob. 1696. Der emoot skall fäldtskiären aldrig med ähra och 
sanning bewijsa det sahlig Molitor har bedit honom taga uth desse [fol. 938r] penningar på 
probstens wägnar, utan skall bem:te Molitor wijsa det fäldtskiären har penningarne med osan-
ning och sweek uttagit, efter Molitor beder probsten med sin handell continuera, han wille 
honom på bästa sättet accommodera. Med hwad sanning består då fäldtskiären, är han icke en 
öfwertygadt osanningzman? Deröfwer probsten dom begiärer. Fältskiären protesterade emoot 
dee honom alt för swåra och grafwa tillagde beskyllningar, med påstående att probsten för så-
dant måtte lagl. ansees. 
 Wijdare uplästes den 2 § i probstens skrifft, der uti han widlyftig discurerar om in repub-
lica bene constituta, det skall licitum vel illicitum, tollerabile vel intollerabile, såledz at uttaga 
ens annars medell, som Franck giort hafwer, som alt onödigt är att extrahera utan af skrifften 
läses, af hwilket alt probsten slutar, att samma penningars lyfftande war 1) aldeles emoot hans 
willia, 2) honom aldeles owettandes, 3) till skada och mycket lijdande på hans lijff och hälssa, 
4) skall det och wara ett ofeelbart ondt tekn att han det förtegadt öfwer åhr och dag, intill dess 
Molitors enkia d. 11 jan. 1698 derom skreef, 5) skall det gåå probsten till sinnes, det enkian 
än skall wara obetalt för dee medicamenter hon in febr. 1698 honom skickade, derföre har han 
att tacka fäldtskiären, som hans [fol. 938v] penningar uthpracticerade. Emoot hwilket förfarande 
probsten åthskillige dicta scripturæ [bibelspråk] allegerar. Och wijd slutet införer det fäldt-
skiären skall jempnwähl willia h:r Erich Staaf en osanning tilläggia, i det han påstår sig wijd 
heemkomsten från Stockholm honom ombedit för probsten tala om desse 30 d:r hoos Molitor, 
men huru sanfärdigt det är, sampt med hwad redeligheet han bestält åth h. Erich Staaf för dess 
30 d:r, will probsten af Stafvens attest d. 4 april 1698 docera, hwilken blef upläst, neekandes 
h. Erich det fäldtskiären derom för honom något tahlat, utan dee 30 d:r de sins emellan talat 
om skohla warit h. Erichz egna, dem fäldtskiären emottagit at kiöpa böcker före, men intet till 
saaken giorde, läggiandes probsten nu dertill att fäldtskiären skall h:r Erichz penningar bort-
tagit, hwilket Franck som en injurie bad noteras, förklarandes desse senare penningarne angå-
ende, att bokbindaren intet war hemma, och dy satte han desse penningar in hoos sin swåger 
Anders Wogt, derom att beställa. Probsten swarade att det intet är sant. Fältskiären swarade, 
hwad har probsten härmed att giöra eller lägga sig i ens annars tahlan, har h:r Erich något att 
säija, så är han man det sielf att uthföra. [fol. 939r]  
 Elliest hwad prosten åter nu införer uti sin skrifft åthskillige skrifftenes språåk, så anstodo 
det honom bättre att han sådant giorde i kyrkian och på prädikestohlen. Probsten exciperade 
här emoot som en injurie, ty han är af Hans Kongl. Maij:t i nåder för sin siukdom förskonad, 
och är en honorarius, hafwandes för sig sin compastorem. 
 Parterne förmantes med alla extravagantier och injurier innehålla och blifwa wid saaken, 
och dem till rättelse reciterades d. 22 § i processen. 
 Wid detta tillfället hördes h. Erich Staaf, som förklarade det han sig eij så noga kunde 
erinra om fältskiären wid heemkomsten talte om probstens 30 d:r för än Molitors enkias breef 
ankom. Men på tillfrågan om han edel. erhålla kunde, det sådant eij skiedt hade, swarade h. 
Erich näij, ty han kunde sig det intet wist påminna. Dher emoot anböd fältskiären eeden, att 
han det för Staaf berättadt, med begiäran att han det för probsten anmäla wille. 
 Der efter företogz probstens vice versa action, nembl:n: 
 1.) Att efter fäldtskiären emoot probstens willia uttagit penningarne hoos Molitor, det 
måtte han och swara till det lijdande probsten i medler tijd har till sin kropp måst utståå, att 
han warit utan medicamenter i 2:ne månader. Swar, fäldtskiären, att sådant intet bewijsas, och 
dy kan han så mycket mindre till någon ärsättning i detta måhl [fol. 939v] obligeras. Han såg en 
præscription till Molitor, men den war mäst på en hoop krydder att destillera bränewijn utaf, 
och om dermed drögt, har eij så stort skadat. Probsten höllt detta för en injurie och påstod 
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recompense för sitt lijdande den tijd han warit utan medicamenter. Men då rätten honom 
tillhöllt att wijsa hwar uti det bestodo, wille han det intet giöra. 
 2.) Anklagar probsten fäldtskiären för det att han citeradt h. probsten, som skulle han 
missbrukadt Gudz heliga ord i dess skrifft till rätten in martio 1698, hwarföre probsten honom 
nu anklagar, det fältskiären honom beskyldt för en synd, som sträfwar emoot Gudz heliga ord 
och 2 budet i tijo Gudz bud och första bönen i Fader wår. Och will fäldtskiären icke t[å]hla 
Gudz heliga ord sig förehållas etz., så är han icke wärdig att bära det christna nampnet, utan 
må med all skiähl hälsas för en turk och en hedninge. Och dhen stoore Guden som sade till 
konung Saul genom profeten Samuel, för det han förkastade Gudz heliga ord, så skulle och 
Gud förkasta honom, den samma Guden törs och säija till en fältskiär i Jempteland samma 
orden. 
 Fäldtskiären anhöllt om straff på probsten för dee swåra injurier, och hwad som af Gudz 
heliga ordh allegeras woro bäst [fol. 940r] probsten som en lärare i prädikestohlen frambförde, 
hwilket woro honom anständeligare. 
 3.) Beträffande dee 20 ½ d:r för anwänd cur fäldtskiären fodrar, swarar probsten att det är 
obilligt och samwetzlöst, för hwilket probsten icke allenast skall honom för Kongl. hofrätten 
anklaga, utan och för collegio medicor. i Stockholm huru fäldtskiären honom med åderslag 
har handteradt, utan de mästare af societate chirurgiæ, som warit så obetänkte och oförstån-
dige att de på fäldtskiärens egenwillige och osanfärdige angifwande efter hans begiäran hafwa 
resolveradt probsten ohördan, men som hans nampn intet är der uti nämdt, får fäldtskiären den 
som en aprilsedell [falskt meddelande, aprilskämt] sända kring heela wärlden. 
 Fältskiären höllt sig wijd collegij attest, den han efter rättens dom har sig förskaffadt, 
med protest emoot dee honom tillagde injurier, lärandes societeten äfwenwähl sökia sin satis-
faction för den dem tillagde blasme [beskyllning]. 
 Den 4 §, att dhe hoos Molitor uttagne 10 d:r s.m:t wijd heemkomsten eij blifwit angifne, 
det är här ofwan moverat om. 
 Sidst fodrar probsten expenser, hinder och skadestånd, nembl:n expenser för 1698 och 
1699 åhrs process, så wijd häradz- som lagmanstinget, dher emoot fältskiären exciperade att 
då saaken wijd lagmanstinget förlijktes, blef alt uphäfwit. Lagmansdomen [fol. 940v] hades och 
fram, och fans eij heller deraf att några expenser blifwit remitterade. 
 Sedan interesset angående, så fodrade probsten det för 3 åhr hans penningar bortowarit. 
Fäldtskiären swarade att penningarne för ett åhr betaltes. Probsten sade att han än ingen fyrk 
derpå fådt hade, efter han än hade och nu upwiste Molins accept på samma penningar. Fäldt-
skiären sw. att han intet har derom att giöra med probsten, sedan han en gång tog Molins 
sedell god. Men probsten framhärdade ändå i sitt påstående. Men på begiäran ingaf han hwar-
ken specification på expenserne eller interesset. Fäldtskiären förmeente att probsten har tagit 
interesse nog, då han lät sig betahla alt i högsta måtten, en tunna spanmåhl för 25 d:r, der lell 
andra eij togo mehra än 20 d:r tunnan. Probsten swarade att om expenserne och interesse hade 
h. lagman swarat det parterne skulle gåå till häradzrätten om. Dhertill fältskiären neekade, eij 
heller fans det af domen, men der emoot påstod han expenser efter specification à 8 d:r 30 öre 
s.m:t. 
 Emellan prosten ehrewyrdige och wällärde h:r Mårten Lundell och regementzfältskiären 
ehreborn och konstförfarne mäst. Johan Franck uti åthskillige ährender vice versa instämbde 
saak, är detta Sunne tingzrättz domb, [fol. 941r] afsagd i Sunne sochnestufwa d. 16 martij 1699. 
 Eftersom h. probsten Lundell är wijd sidsta ting d. 3 octob. 1698 uti dee då emoot rege-
mentzfältskiären instämbde måhl, efter processens 2 § dömbd in contumaciam, alldenstund 
till sitt uteblifwande han inga laga förfall tedde, så har probsten i förmågo af högstbem:te pro-
cess, sådant att wijsa, nu till detta ting åter instämbdt regementzfältskiären, då aldra först, som 
protocollet docerar, öfwer förfallen är undersöcht, hwarwijd alldenstund regementzfältskiären 
sig begifwit, dy har och häradzrätten probstens förde käromål till öfwerläggiande företagit, 
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och derwijd noga anfördt hwad som parterne, så skriffteligen om munteligen förebracht. Och 
anbelangande det: 
 1.) H. probsten påstår att effter regementzfältskiären emoot hans willia skall uttagit de 
hoos apotekaren Molitor i Stockholm insatte 10 d:r s.m:t, det måtte altderföre han swara till 
det lijdande och wedermöda h. probsten der igenom till sin kropp uti 2 månader utstådt, då 
han för den orsaken skull har måst wara utan medicamenter. Men emädan öfwer sådant skade-
stånd ingen förtechning är giord och ingifwen, hwareffter rätten kunnat något wist determine-
ra och sluta, altså och för än det skier, kan eij heller rätten derwijd sig till något [fol. 941v] 
uthlåta. 
 För det 2.) insisterar h. probsten det måtte regementzfältskiären wijsa uti hwad måtto 
probsten har Gudz heliga ord missbrukadt, hwilket som aldrig skall bewijsa, så klagar 
probsten regementzfältskiären ann vice versa, att för en synd han beskyllt h. probsten, som 
sträfwar emoot det andra budordet och 1:ta bönen i Fader wår, och will regementzfältskiären 
intet tåhla Gudz heliga ord sig förehållas, så är han intet wärd att bära det christna nampnet, 
utan må med skiähl hälsas som en turk och hedninge, emoot hwilka swåra expressioner rege-
mentzfältskiären på det högsta protesteradt. Detta finnes af actis och protocollen af fölljande 
beskaffenheet, att probsten i sin inlaga på tinget 1698 in martio emoot regementzfältskiären 
alligerade åthskillige språåk af den heliga skrifft, införandes deraf emot regementzfältskiären 
några expressioner, för hwilka regementzfältskiären som en part har på probsten citation be-
giärat att det eij tiänte wijd sådant tillfälle då han sökte sin betahlning för uthborgat godz, och 
att probsten icke borde lijkna ährlige karlar wijd bofwar och skalkar. Och alldenstund rege-
mentzfältskiären medh sådan sin protest och förde action intet finnes h. probsten till dess 
heeder eller existimation [anseende] hafwa læderat, [förolämpat] warandes en part intet beta-
git med moderation inför domaren att andraga hwad han emot sin wederpart [fol. 942r] skiäh-
ligen finner till sitt förswar af nöden wara. Och såsom häradzrätten icke kan pröfwa det rege-
mentzfältskiären uti detta sig något förbrutit, fördenskull warder han från probstens åtahl 
härutinnan aldeles frijerkiänd. 
 [3.)] Beträffande dee 20 d:r 16 öre s.m:t som regementzfältskiären för anwänd cur i h:r 
probstens huus fodrar, så ehuruwähl probsten sådant som obilligt och samwetzlöst bestrijder, 
williandes chirurgiæsocieteten förklaga som oförståndige och obetänkte för det de på rege-
mentzfältskiärens osanfärdige angifwande, h. probsten ohördan, skohla så resolveradt, hållan-
des bem:te attest för en aprilsedell, effter probstens nampn der uti eij nämpnes, doch emädan 
häradzrätten på tinget in octob. sidstl. skiähligt funnit det lofl. chirurgiæsocieteten om wärde-
ring för den anwände curen skulle anlijtas, såsom de derom bästa kundskapen hade, allden-
stund parterne deröfwer icke kunde föreenas, utan påstod probsten att regementzfältskiären 
måtte sin fodran bewijsa, då han woro man den betahla, altderföre kan häradzrätten från wäl-
lofl. societetens attest icke gåå, hwilka den samma wähl lära förswara, hälst som i bem:te 
attest förmähles att regementzfältskiären wähl mehra derföre bordt hafwa, utan åligger h. 
probsten desse 20 d:r [fol. 942v] 16 öre s.m:t efter det 16 cap. Rådstufwubalken [Stadslagen] 
genstan betahla. 
 Den 4:de § angående h. probstens påstående att om dee i Stockholm hoos apotekaren 
Molitor uttagne 10 d:r s.m:t regementzfältskiären skall wijd heemkomsten aldrig något ord för 
h. kyrkioherden ehrewyrdige h. Erich Staaf berättadt, producerandes deröfwer nu till bewijs h. 
kyrkioherdens attest af d. 4 april 1698, hwaröfwer kyrkioherden nu wijdare är hörd blifwen, 
som protocollet uthwijsar. Öfwer detta kan rätten sig nu intet särskildt uthlåta, eftersom det 
egentel. till regementzfältskiärens vice versa action hörer. 
 För det sidsta fodrar h. probsten interesse för dess capital till 453 d:r 4 k.m:t som sedan 
1696 bortowarit, emädan på den wijd wällofl. lagmansrätten d. 21 junij 1698 gifne sedell till 
regementzskrifwaren wälb:de Nills Molin h. probsten ingen betahlning har niutit, der emoot 
regementzfältskiären exciperat att af h. probsten han inga contante penningar, utan wahror har 
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undfådt, dem probsten så högdt upfördt att han derwijd sitt interesse öfwer och eij under 
bekommit. Men sedan h. probsten tog regementzskrifwarens Molins sedell god, will han till 
något interesse intet swara, emädan det då wijd lagmansrätten war en afgiord saak, och 
probsten borde från den dagen sig till [fol. 943r] regementzskrifwaren hålla. I anseende till 
hwilka skiähl häradzrätten och rättwist finner regementzfältskiären för interesse att befrija, 
hälst h. probsten det hwarken wijd häradz- eller lagmansrätten fodrat, derföre det eij heller 
derifrån är nu hijt remitteradt, eftersom det och emoot all öflig praxin sträfwar, på crediterade 
waror och godz interesse att berächna, serdeles som och wijd denne handelen finnes att 
regementzfältskiären har probstens godz i högsta måtton betahlat. 
 Hwad expenserne wijdkommer, som för detta så wijd häradz- som wällofl. lagmansrätten, 
jempnwähl och nu giorde äro, så ehuruwähl uti 1698 åhrs dom d. 30 martij dee äro reservera-
de, dock emädan h. probsten med förtechning och hwar uti dee beståå, efter Kongl. Maij:tz 
process 21 § icke är inkommen, altderföre, som han det har försummat, bör han i förmågo af 
högstbem:te § ingen macht hafwa på dhen wijdare att tahla. 
 Anbelangande regementzfältskiärens vice versa action, så beswärar han sig 1.) deröfwer 
hurusom h. probsten i dess inlaga d. 28 martij 1698 honom till största despect och wahnähra 
skall angrijpit, som skulle han medelst dee af apotekaren [fol. 943v] Molitor emottagne 10 d:r 
s.m:t committeradt speciem farti, och samma penningar olofl. uthtagit, berättandes att 1697, 
då effter Hans Kongl. Maij:tz nådigste befallning han reeste till Stockholm för regementet att 
afhämpta medicamenter, anmodade apotekaren Molitor honom att emottaga 10 d:r s.m:t, h. 
probsten der ståendes hade, dem han och reverserade, och skall wijd heemkomsten på första 
prädikodagen i Frössöön sådant för h. kyrkioherden Staaf omtalt, med begiäran han det wille 
probsten berätta, eftersom och Molitor skall lofwat derom med posten notificera h. probsten. 
Penningarne hade han och wehlat probsten tillställa, men wille först hafwa sin revers igen, 
heemställandes rätten om för detta probsten kan med skiähl honom tilläggia hafwa begådt 
speciem furti, hwilka försmädelige ord och ährerörige beskyllningar till tiufwar och skiällmar 
böra lämpa, beswärandes sig der hoos öfwer det att h. probsten i sin inlaga lijknar honom wijd 
skalckar och bofwar, påståendes för sådant, effter Swäriges lag och Kongl. stadgar på h. 
probsten laga satisfaction med mehra. Här emoot h. probsten högel. klagar, hwad för en swij-
kelig och bedrägelig [fol. 944r] handell regementzfältskiären härwijd har begådt, ty probsten 
skall honom aldrig committeradt desse penningar att uttaga, utan skall regementzfältskiären 
ett åhr och 6 weckor sedan han penningarne olofl. och emoot probstens willia uttog, det eij 
tillkiänna gifwit för än han fick apotekarens enkias breef, men har i medler tijd för regementz-
fältskiärens skuld måst sättia sig i giäld i Stockholm, begiärandes probsten att rätten wille 
denne criminal saak ijfra och låta honom efter lag och Kongl. förordningar på regementzfält-
skiären, som oförgijpel. i detta mål propter reticentiam syns hafwa begådt speciem furti, som 
orden lyda, insisterandes h. probsten än wijdare i sin skrifft till rätten, det apotekaren Molitor 
aldrig skall ombedit regementzfältskiären taga uth desse medell, williandes af hans breef 
docera der regementzfältskiären skall det med swek och osanning giort, efftersom det och en 
ofelbart ondt tekn wara skall, att han det förtegadt öfwer åhr och dag, och intill dess enkian d. 
11 jan. 1698 derom h. probsten adverterade [fol. 944v] med mehra, som acta och protocollet 
med de derwijd giorde protester och reprotester wijd handen gifwa. 
 Hwilket alt häradzrätten har behörigen och med flijt öfwerlagdt, finnandes denne saaken 
mycket swår och eftertänkelig, alldenstund parterne å båda sijdor högsta rätten påståå, så att 
fördenskull häradzrätten nödigt finner dermed för denne gången att upskiuta, emädan i sådane 
måhl, till underdånödmiukt föllie af högl. Kongl. hofrättens resolution d. 22 decemb. 1692, 
rätterne befalles eij förhasta, på det att och i medler tijd regementzfältskiären må till häradz-
rättens information från sahl. Molitors enkia införskaffa den underrättelse som erhållas kan, 
huru och på hwad sätt han desse penningar bekommit och undfådt hafwer. 
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 Anbelangande regementzfältskiärens klagan att till hans læsion probsten missbrukadt den 
heliga skrifft, så blifwer dhen § med den förra äfwen upskuten att på en gång afdömas. 
 Men dee injurier som nu denne gången och wijd denne action äro passerade, lembnas 
regementzfältskiären till nästa ting att uthföra, men i medler tijd skall probsten för dess i sin 
skrifft förde [fol. 945r] swåra penna med håniska ord och beskyllningar efter Kongl. Maij:tz 
process 22 § ärläggia 10 d:r s.m:t. Dee wijd sidsta ting regementzfältskiären tilldömbde 2 d:r 
s.m:tz expenser bör han till godo niuta, men dee nu påstådde 8 d:r 30 öre s.m:t blifwa till 
saaksens sluut lembnade. 
 
 
 
 
Extraordinarie ting 9 – 10 juni 1699 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3189, fol. 1040r – 1068v, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20a, fol. 199r–225v, ÖLA. 
 
Anno 1699 d. 9 och 10 junij hölltz extraordinarie ting med Sunne pastorat uti sochnestufwan, 
närwarande första dagen uti häradzfogdens ställe ländzman Michell Barck, och andra dagen 
häradzfogden wäll:de Lorentz Backman jempte ordinarie nämbden. 
[ Pär Biörsson i Hara  Jöran Månsson i Måläng 
 Olof Olsson i Orrwijken  Jon Tagesson i Månsåsen 
 Olof Rechartzon i Långåker  Gunnar Månsson i Knytta 
 Pär Ersson i Wagle  Nils Jöransson i Fanbyn 
 Nils Pärsson i Mälbyn  Jon Mårsson i Målsta 
 Måns Jönsson i Giärde  Pär Olsson i Gierde ] 
 
[1.] Det hade probsten ehrewyrdige h. Mårten Lundell uti dess breef till häradzhöfdingen af d. 
1 februarij nästförwekne angifwit det capitein wälb. h. Carl Gustaff Hammarsiöld han ochris-
teligt och omeniskligen skall med hugg och slag utaf dess stoora kiäpp, när alt folck från h. 
probsten war uthgångit, blifwit tracterat, i det att sedan capitein en gång uthgådt, springer han 
tillbaka inn från nattstufwetrappen, säijandes: Får iag intet behålla tijonden, och emädan för 
fodernöden probsten hade honom det wägrat, skall capitein med swåra skiältzord och förban-
nelser utfarit, och i största argheet af mordiskt sinne begynt på probsten gifwa hugg och slag, 
slåendes först öfwer bröstet med en sådan häfftigheet att han, capitein, föll återafwig [bak-
länges] på gålfwet, slåendes hufwudet emot bänken, då probsten bedit det han honom eij mör-
da wille på [fol. 1040v] dess sootesäng, sättiandes sig upp i sängen att ringia, men h. capitein 
skall slagit honom med kiäppen öfwer ryggen alt det han förmåtte, hwilket ringiande rege-
mentzskrifwaren wälb:de Nills Molin och kyrkioherden ehrewyrdige h. Erich Staf skohla 
hördt. Dher effter skall capitein drifwit till med all macht till hufwudet i tanka att gifwa dödz-
hugget, hwilket probsten med handen och armen borit före, fåendes det kiännemärke derpå 
med blodsåår, swullnad och blånad, som än wijsas, och 2:ne goda män då straxt, men 3 st. 
dagen effter synadt. 
 Samma män probsten dagen efter med kyrkioherden Staaf skickadt till Åkereng, att kund-
giöra h. capitein det mordanden hade honom regerat, och att h. probsten på dess sotesäng han 
omenniskligen hade tracterat. Öfwer hwilket och att förswara sitt lijf emot mord på sin soote-
säng, probsten begiärer extraordinarie ting att efter lag ransakas och dömas d. 8 febr., hwartill 
han citation på capitein såwähl som på regementzskrifwaren Molin och dess dräng begiärer, 
som brefwet detta alt omständeligare [fol. 1041r] wijd handen gifwer. Härpå är probsten d. 4 
dito swarat att extraordinarie ting dhen dagen intet kunde skiee, eftersom ordinarie tingen 
redan woro utsatte, derest criminell och andra Kongl. Maij:tz höga interesse rörande saken 
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woro att afdömas, men d. 22 febr. wijd tingzslutet i Hallen kunde det äntel. låta sig giöra, 
hwarpå probsten intet swaradt, och altså detta blifwit ståendes till alla ordin. tingens sluut, och 
efter föregången communication d. 10 april med generalmajorn och öfwersten wälborne h. 
Carl Gustaff Frölich är terminen dertill utsatt idag d. 9 junij, hwarom såwähl probsten som h. 
capitein d. 13 maij äro notificerade, jembwähl och capitein en copia tillstäld af probstens 
breef. Derpå capitein d. 16 maij och probsten d. 18 maij begiärat stembningar, den förra att 
niuta reconvention för sådant ohemult angifwande jempte satisfaction för all möda och 
tijdzspillan med expenser, dhen senare för det capitein d. 26 januarij om afftonen då alt folck 
war utgångit från honom, skall honom med sin stoora kiäpp bastionerat [pryglat] för det han 
eij fick af honom twinga [fol. 1041v] skaffte-tijonden. Så begiär och probsten stembning på 
regementzskrifwaren wälbe:de Nills Molin, drängen Anders, så och bönderne Per Ollson, 
Måns Jönsson och Påhl Anderson, i Giärde boendes. 
 Uti dess senare breef af d. 24 maij begiärer probsten stembning på h. capitein för det han 
h. probsten i dess huus d. 8 januarij för alla giästerna öfwer sittiande bord utsagdt för en man 
som intet wett och förstånd hade, med många andra calumnier [bedrägligheter] och invec-
tiver, bärandes halmqwistar in på gålfwet att dermed skiämma uth probsten, för det han intet 
war uth och rychtade hans häst med foder. I lijka måtto begiärer probsten stembning på h. 
Erich Noræus och s:r Adam Brant som wittnen öfwer detta, hwilket och majorn wälb. h. Carl 
Rutencrantz skall åhördt och capitein warnadt dermed att afståå, som desse breef alt sådant 
utförligen exprimera. 
 Sedan nu alt detta nämbden war ärinrat eftersändes parterne, hwilka sig och instälte, men 
probsten war något opasslig, och dy infant sig för honom mågen ingenieuren wälb:de h. 
Mathias Busk med probstens skrifftelige deduction, den han inlefwerera wille, men capitein 
påstod att [fol. 1042r] eftersom han woro den som först hade begiärat citation på probsten för 
dess swåra och ohemuhla angifwande, det måtte hans käromåhl om reconvention först 
företagas och dömmas, hälst probsten eij allenast sumblat [sölat] härmed en tijd, utan och låtit 
ordinarie tinget gåå förbij, men capitein, så snart han fick part af probstens breef, straxt tagit i 
saaken och till sitt förswar emoot sådant angifwande begiärt citation på probsten. 
 Men h. ingenieuren Busk förmeente det probstens saak bör gåå föruth, eftersom för än 
om reconvention dömes, sielfwa hufwudsaken äntel. måtte ransakas och afdömas. Capitein 
swarade att probsten hade honom så hårdt och ohemult angifwit, emoot hwilket han 
satisfaction påstår, dheröfwer han först citation begiärt och altså första actor i saaken, hälst 
han och först hade låtit sin citation probsten tillställa d. 20 maij, men probstens stembning 
fick han först d. 22 maij. Ingenieuren sw. att citationerne äro bägge på en dag, nembl. d. 18 
maij daterade och gifne, itererandes sitt förra påstående, Detta wille rätten öfwerwäga, men 
tillsporde parterne först om emoot någon af nämbden de hade jääf, [fol. 1042v] hwartill 
swarades neij, allenast hwad Lars Ollson i Wagle angår, så begiärte h. capitein det han måtte 
sig afhålla, emädan han woro probstens egen man och så godt som dagelige upwachtare. H. 
capitein hade wähl och hafft foog begiära en uthäradz nämbd, effter desse alla woro i 
probstens giäld boendes, men håller dem doch alla för redel. män. Togo afträde. 
 Och öfwerlades förestående quæstion, då häradzrätten wähl fann att capitein hade först 
begiärat citation på probsten, jempnwähl och dhen samma först honom tillstäldt, så att i an-
seende dertill, han första tahlan hafwa borde. Men så finner doch rätten dhenne saaken af en 
sådan beskaffenheet att öfwer capiteins påstådde reconvention, såsom flytande af h. probstens 
käromåhl om det swåra hantherande han klagar öfwer, icke beqwämbligen kan dömmas för än 
undersöckt och dömbdt blifwer om eller huru h. capitein skall probsten öfwerfallit, med dess 
omständigheeter, och altså fans skiäligt att denne senare quæstion först skulle under händerne 
tagas, doch detta alt utan någon læsion af h. capiteins rätt i någon den ringaste måtton. 
 Uthi tolfmans Lars Ollsons ställe antogz [fol. 1043r] gamle tolfman Per Ollson i Giärde. 



 296  

 

 Härpå inlade ingenieuren Busk h. probstens libell, förklarandes sig derutom intet hafwa 
att tahla, utan will probsten sielf komma om äntel. så fodras. Capitein begiärte att om ingen-
ieuren skall wara ombudzman, måtte han och wara absolut eller eij, och hafwa att giöra med 
en och icke med twenne. 
 Då ingenieuren äntel. tog på sig att för swärfadren swara och förklara hwad som desidere-
rades, hwarmed h. capitein sade sig wara tillfrijdz, ehuruwähl han stort foog hade att påståå 
det probsten i egen person måtte sig infinna. Om detta beskickades probsten genom tolfmän-
nen Nills Jöranson och Gunnar Månson, hwilka till swars fingo att probsten ärkiände ingen-
ieuren för fullmächtig, och är nögd med hwad han giör och låter. 
 Derefter wardt sielfwa skrifften upläsen, beståendes af 2:ne puncter. 
 1. Sedan h. probsten indragit något af den heliga skrifft angående Cains drååp på sin 
broder Abell, berättar probsten det han har orsak att qwijda, det hans blånad, blodwijte och 
swullnad, som han af h. capitein Hammarsiöldh undfått på sin [fol. 1043v] sootesäng och på sin 
plågade kropp, dee roopa till den altzmechtige Guden utaf jordene. Sedan h. probsten 5 dagar 
efter sin dotters bröllop hade fägnat h. capitein i sitt huus, skall capitein d. 8 januarij sidstl. 
öfwer sittiande bord för alla giästerne honom tracterat igen utan orsak för en man som intet 
förstånd och wett hade, hafwandes tahlet kommit af en discurs dee fördt om prästerskapetz 
rang sins emellan, efter stånd och hwilkor, hwar uti såsom h. capitein sig med några invec-
tioner skall opponerat, skall probsten swarat, det och herrar officerarne, högre och nedrigare, 
hålla respect för hwar annan, hwarföre och icke prästerskapet med mehra. Men h. capitein 
skall regererat [replikerat] den och den må tahla med dhen som intet wett och förstånd har, då 
h. probsten swarat, har iag intet wett och förstånd för det iag talar hwad iag hördt och sedt, 
tijgandes dermed stilla. Dherpå skall h. capitein gådt uth och kommit inbärandes med en 
hallmtapp och qwistar, kastandes dem på gålfwet för probstens ögon, begynte så skiämma uth 
honom för alla giästerne, lijkasom hästen [fol. 1044r] eij fådt bättre höö, der lell h. probsten så 
genom ingenieuren som drängiarne låtit honom fåå godt lägdehöö, och ingenieuren honom då 
remonstrerat, men h. capitein skall ändå intet afstådt att calumnisera h. probsten, hwarföre han 
nödgades gåå uth i sin stufwa, dijt h. capitein kommit efter, hafwandes regementzskrifwaren 
Molin med sig att sökia förlijkning. Med dem hade probsten äntel:n fölgdt neder med samma 
tillfälle att taga afskied af h. majorn och dess fru, som om morgonen bittijda reesa wille. Den-
ne klagan påstår probsten wara klar och bewijslig, så genom wittnen h. Erich Noræus och s. 
Adam Brant, som h. capiteins egit breef dagen efter d. 9 januarij till probstens hustru, hwilket 
och uplästes, af innehåld, det h. capitein förklarar det giöra honom ondt att iust wijd sidsta 
stunden de tillsammans woro, en lijten oreda sig yppat, den doch af intet wärde warit, hälst 
det honom om morgonen eij annars förekommit än som en drööm, förhoppas dy att å alla sij-
dor så lagas, det owännen eij må i någon måtto deraf sig hugna, det deras gamla wänskap af 
[fol. 1044v] en så ringa ting skall sönderslijtas och h. capitein på sin sijda skall högel. undfly, 
förmodandes det probstens hustru alt i bästa måtton uttyder, och anseer det alla äro feel-
achtige. 
 Här emoot exciperade h. capitein, det han intet kan neeka det iu dhen gången något smått 
lappri passerade, som i drykesmåhl skie plägar, men intet på det sättet som h. probsten har 
anfördt, derföre och wijd samma tillfälle han hade annat att skrifwa, skreef han och dagen 
efter probstens hustru till dherom, alldenstund h. capitein då snart skulle flyttia här ifrån soch-
nen och wille intet skillias owän hädan. Att h. capitein bar inn hallm och qwistar, giorde han 
att wijsa huru owåliga [försumliga] probstens drängiar woro, och att han skulle hålla dem i 
aga, som eij bättre ansade en ährlig mans häst, men skyllade probsten för sådant intet, det han 
eij heller hade foog till. 
 Discursen angående, så hade han med kyrkoherden Staaf för roo skull hafft för sig som 
en capplan i närwaro af sin pastore må sättia mössan på sig, det capitein hållit med, efftersom 
uti [fol. 1045r] h. capiteins närwaro hans lieutnant eij betagit är att sättia på hatten, uti hwilket 
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taal h. probsten infallit och der emoot blifwit något ifrig, och när capitein påstod sin tahlan, 
hade han sagdt, det capitein intet förstånd hade derom, hwaröfwer capitein och blifwit sticken 
och swaradt, det eij heller probsten om detta hade stort förstånd, hwilket doch straxt blef 
bilagdt, så att h. capitein eij tänckte mehra derpå, skreef och morgonen efter probstens hustru 
derom till, men nu märker han annat, och argheeten settat inne, hwilket af den andra saaken 
nogsampt skönies. 
 Ingenieuren begiärte att det måtte noteras, beropandes i öfrigit sig på h. probstens skrift, 
med begiäran att wittnen höras måtte, med påminnelse att emellan den tijden detta passerade 
och den sidsta oreedan tijmande, h:r capitein intet warit till prästegården, det han och tillstod, 
af orsak han intet hade något ährende tijt, det eij heller war så långt emellan d. 8 och 26 janua-
rij. På parternes begiäran blefwo wittnen, h. Erich Noræus och s. Adam Brant häröfwer edel. 
hwar för sig examinerade. 
  Först Noræus, som refererade att d. 8 januarij sidstl. war h. capitein med flere giäster 
hoos [fol. 1045v] h. probsten, då ibland annat discurerade h:r capitein med h. Erich Staaf om 
den respect en capplan är sin kyrkioherde skyldig, derwijd en lijknelse blef tagen af andre 
ståndzpersoner, särdeles militien, då h. probsten lagdt sig emoot det som discurerades om en 
capplan, och föll mycket der emoot, hwarpå h. capitein gifwit till swars att i dee måhl han 
intet förstod sig på, skulle probsten låta blifwa. H. capitein hade och stijgit upp, hafft bäkaren 
i handen och sagdt, om det icke woro, min major woro tillstädes, skulle han slåå till h. 
probsten, hwilket doch intet skiedde, utan det wardt alt dermed tyst och stilla, gåendes probs-
ten uth. Capitein hade och klagat deröfwer att hans häst foro illa och intet annat för sig hade 
än hallm och stickor. 
 H. capitein påstod att probsten först hade sagdt till honom, det han intet förstånd hade, 
och fölgde hans swar derpå. Hwilket Noræus förklarade sig icke kunna minnas. Han betygade 
och, det hwarken förr eller sedan något ondt dem emellan warit hade, utan om en stund kom 
probsten neder, efftersom capitein war upp effter honom, och drucko de sedan tillhoopa. Tog 
afträde. 
 Och förhördes s. Adam Brant, hwilken berättade det han eij altijd war inne så att han så 
noga kunde höra hwad som taltes, utan då han en gång kom inn, [fol. 1046r] hörde han h. 
probsten dee orden fälla, att då capplanen är med sin kyrkioherde inne, fåår han intet sättia på 
sig sin mössa, hwarpå h. capitein swarade och sådant neekadt, af orsak att om en lieutnant 
fåår i presence af sin capitein sättia på sig sin hatt, hwij icke capplan i sin pastoris närwaro, 
det probsten aldeles disputeradt, och huru dee taltes wijd, sade en af dem, I förståå intet, men 
hwem det sade, wiste s. Brant intet, utan sedan föllo de orden åth hwar annan. Bäkaren hade 
h. capitein, som dee andra giästerne hwar sin i handen, intet hoot dermed hörde han, utan det 
sade h. capitein, woro det icke uti presence af min major, skulle iag wijsa annat. Tog afträde. 
 2. Dher näst gick man till det andra h. probstens beswär, det han i sin skrifft således 
införer att den ondska h. capitein i sitt hierta emoot h. probsten hafft kunde intet förborgad 
blifwa, utbrast wid det han en och annan gång af kyrkioherden Staaf fick afslag att löösa 
tijonden, emädan den h. probsten tillkom, i en swår eed, fåår iag intet löösa tijonden af ho-
nom, iag war resoluerat att wingla honom i ansichtet med bäkaren om eij majorn warit 
tillstädes. [fol. 1046v]  
 Emoot hwilka ord, som dee af ingen sanning skohla beståå h. capitein protesterade med 
påstående af reconvention. 
 Ingenieuren swarade att hwad tijonden angår weet kyrkioherden Staaf betyga, men elliest 
woro det förskrifwit, ty framför dee orden, iag war resolveradt wingla honom i ansichtet med 
bäkaren etz., bör ståå sidst, och punct framföre, ty för kyrkioherden hade han intet den gången 
talt om bäkaren. 
 H. capitein sade att det måtte blifwa som det är skrifwet, tillståendes sig en och annan 
gång med all civilitet begiärat löösa tijonden, men aldrig annars. 
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 Häröfwer kyrkioherden Staf hördes, doch utan eed, emädan han war probstens måg, och 
refererade det h. capitein hade en och annan gång med all höfligheet begiärt att fåå löösa 
tijonden, den han sagdt sig intet råda om, utan probsten, men bägaren hade han intet talt om 
den gången, utan en annan gång hade dee tahlatz wijd om hwad som passerade d. 8 januarij 
effter bröllopet, då capiteins ord så fallit, tråå mig hade iag då icke så när winglat probsten i 
ögonen med bägaren om eij h. majorn warit, och [fol. 1047r] wijdare hade orden intet fallit. 
 Bägaren angående, neekade h. capitein Hammarsciöldh aldeles till sig någonsin sagdt, 
mindre tänckt att giöra, utan som de andra giästerne hafft en bägare i handen att dricka af. 
 Wijdare anförer h. probsten att för majorn drog capitein respect, men intet tänkte han på 
Gudz och Konungens förbud att så tractera en prästman i sitt huus för alla undfådde 
wällgiärningar. Frågandes h. capitein hwad h. probsten härmed förstår, dertill ingenieuren sw. 
det probsten wähl undfägnadt h. capitein då han warit i hans huus, är wällgiärning nog. 
Hwartill capitein sw. det hade han igen giort probsten och hans anhöriga, men sådant icke 
rächnadt eller påtahlat, som elliest är heel oanständigt. Att han emoot Gudz och Konungens 
förbud öfwerfallit probsten, neekade han på det högsta, antog och det för en swår beskyllning, 
för hwilken han reconvention påstod. 
 3. Dher näst andrager h. probsten att d. 26 januarij måtte ondskan äntel. blifwa fullbor-
dad, då h. capitein först kommit [fol. 1047v] upp i hans cammare och begiärt löösa tijonden, 
hwilket som det honom eij efterletz skall han med otåhligheet gådt bort och sagdt det han ald-
rig skulle bedia probsten mehra heller. Men i skymningen hade han med regementzskrifwaren 
Molin kommit upp igen, då probstinnan hämptade åth dem dricka, fägnandes dem alt wähl, de 
sände och efter kyrkioherden Staaf, drucko så lijtet om. I medler tijd lät h. probsten något för 
sig taga. Under detta skohla passeradt åthskillige insolentier och invectiver emoot probsten, 
som tagit stilla och låtit dem fara fram i sitt owäsende, alldenstund han såg att dee woro 
upkombne honom att skiämma, hwilket doch war emoot Molins wanlige hurtigheet och civili-
tet. Om han dertill war upstussad eller eij lär han bäst wetta sielff, men under detta hade 
regementzskrifwaren fådt bud effter sig, emädan h. ryttmästaren Gardemin war till honom 
kommen, ehuruwähl h. capitein begiärt det probsten skulle biuda h. ryttmästaren till sig, det 
[fol. 1048r] probsten, som då war något opasslig, wägrat. 
 Sedan gingo först probstinnan och dottren uth, något derefter regementzskrifwaren och 
kyrkioherden Staf, men h. capitein skall stijgit åter till sängen och urgerat om [krävt] tijonden, 
hwilken probsten eij aflåta kunde, och dy hootat h. probsten grufweligen, sprungit på dören 
med wreedzmod, men kommit straxt tillbakas igen, springandes från trappan fullsinter [be-
satt] såsom emoot sin fijende, ropandes med höga röst, fåår iag intet löösa tijonden, det h. 
probsten honom förnekat, då ensamheeten gifwit honom tillfälle att fullborda sin ondska 
emoot probsten, uthfarandes först i stora förbannelser, och sedan med skiältzord, dem probs-
ten eij kan nämbna, effter han inga wittnen deröfwer hade, men med sin stoora kiäpp skall h. 
capitein slagit h. probsten öfwer bröstet så häfftigt att han, capitein, fallit återafwig på gålfwet 
och slagit hufwudet emoot bäncken. Probsten satte sig derföre upp i sängen, ringde och ropa-
de, och skahl för ringningens skull roopet intet hörtz. Straxt då h. capitein war upstånden skall 
han bastionerat probsten öfwer ryggen alt medan han satt [fol. 1048v] och ringde, jempnwähl 
och bedit i Jesu nampn att skona lijfwet. Änteligen som capitein såg sig intet effter sitt onda 
upsåt så illa kunna tractera honom, alldenstund krantzen af sängen och förlåten, hwarpå ett 
band gådt sönder, woro i wägen, så att han eij fick skada hufwudet, skall han gifwit sig på 
sijda, då probsten slaget åth hufwudet med handen och armen afwärde, och fick derpå ett 
ofeelbart märke och tekn huru han blifwit handtherat. Men att öfwer bröstet och ryggen h. 
probsten eij fick något blodwijte eller blodsåår, skall warit orsaaken att han på sig hade en 
rysspäls och fyrdubbell bröstlapp, doch skall h. probsten om afftonen, sedan hustru och barn 
woro uthgångne, af det bröstet war kråssadt, spåttadt blod. 
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 Sedan nu capitein denne onda giärning fullgiort, skall han sprungit på dören, derest 
probstens dotter, jungfru Stina, honom i trappan mött, henne skall capitein fasthållit, förebä-
randes att probsten wille hafwa dhem inn igen och att han till den ändan ringde, då dottren 
äntel. bedit slippa till probsten, som ändå stadigt [fol. 1049r] ringde, skall h. capitein äntel. släpt 
henne och han förfogadt sig neder på gården till regementzskrifwaren och kyrkioherden Staaf, 
hwilken frågadt hwad owäsende dee hafft för sig uti nattstufwan, derpå regementzskrifwaren 
skall swarat, det är skiedt här i gården att iag är så skymffader, det fogden är mig föredragen, 
sedan hade han och frågadt hwij probsten ringer så mycket, dertill kyrkioherden gifwit till 
swars att något måtte honom fela. Wijd detta kommer probstens dotter och samma moment 
skall h. capitein först, och effter honom regementzskrifwaren, skyndat sig bort uth genom 
porten, fölljandes h. capitein med regementzskrifwaren heemååt. 
 Straxt derpå skickade h. probsten efter 3 wittnen i Giärde, honom att besee huru han war 
handterat, men 2 kommo allenast, nembl. Måns Jönsson och Påhl Anderson, doch andra da-
gen kommo dee åter jempte Per Ollson ib:m, då blodwijtet, [blodet] och swullnadt war, och så 
mycket mehra synligit och bewijsligit, som det war 15 tijmar sedan giärningen giord 
[fol. 1049v] war, eftersom och heela handen framom rysspälsen skall warit upswullen och 
blånat som en bulla, och alla fingrarne uthspänte som styfwa kiäppar och swullne sampt 
blånade, men längste fingret, så och handen der han baar war, blodlupne och blånade dagen 
efter, sampt med armen så långt kiäppslaget drabbade, och alldenstund h. capitein af alt detta 
såwähl som genom dess egne breef skall bunden och öfwertygad wara till denne giärningen, 
så skall eij heller någon eed kunna honom, effter dess breef d. 28 januarij tillbuden, effter-
låtas, emädan i sitt breef till h. kyrkioherden Staaf d. 20 martij han begiärer begåå Herrans 
högw. nattward, men när honom af h. kyrkioherden blef förehållit af Gudz heliga ord att 
pröfwa sig sielf om han wiste sig i sitt samwette wara oskyldig, förneekades honom sådant 
intet, men han skall icke allenast sielf, utan och frun med folcket sig der ifrån aldeles utslutit, 
hwilket skall ett ofeelbart tekn och bewijs wara, att för sitt samwetes öfwertygande h. capitein 
eij kunde sin saligheetz medell [fol. 1050r] bruka, och att han jempnwähl skulle derifrån ut-
stängia sin fru och tiänstefolck, det skall hafwa något mehra att eftertänckia och betyda, huru 
stoor ondskan och argheeten war och hwad samwetz omdöme han i sitt hierta hade.  
 Fördenskull bebegiärer h. probsten, det måtte h. capitein dömas för sine giärningar, 
efftersom lag förmår och biuder, införandes probsten der hoos det skall capitein åthskillige 
violente actioner giort, och mången med hugg och slag öfwerfallit, hwartill intet bewijs 
behöf-was, ty fama publica skall nogsampt wara bekänt, och will han gåå till specialia, skall 
det ho-nom öfwertygas, doch förmodar probsten sådant intet behöfwas uti en så bekant mans 
action-er, hwilken skall wara så notorius af violentia, som han woro en absolut herre att giöra 
och låta effter behag quod pro fatis, hwilket alt h. probstens skrifft omständeligen innehåller. 
 H. capitein beklagade att han utaf h. probsten så swårt och hårdeligen är angrijpen och det 
utan all skiähl, efftersom hwad probsten i sin skrifft infört af ingen sanning består, hwarföre 
han och emoot den samma protesterar, med påstående att [fol. 1050v] derföre ärhålla sin satis-
faction, jempnwähl och för dee swåra tillwijtelser probsten honom i dess breef af d. 1 febr. 
tillagdt, för hwilket han honom lagl. låtit citera, elliest att wijsa sin oskuld och probstens ofog, 
begiärte h. capitein communication af skrifften der emoot skriffteligen inkomma, som och 
bewilljades, men i medler tijd påminte h. capitein korteligen något. 
 1. Att d. 26 jan. gick han förste gången intet upp till probsten att tahla med honom om 
tijonden, utan att eenskylla det som passerade d. 8 ejusdem, men probsten will hafwa ährendet 
om tijonden, att der utaf wijsa, som woro det en begynnelse till det som sedan derpå skall 
fölgdt, som doch aldrig skall finnas. Ingengieuren kunde på tillfrågan icke heller några witt-
nen häröfwer frambtee. Att probsten föregifwer det capitein och regementzskrifwaren Molin 
kommit obudne, skall aldrig bewijsas, utan hade probsten honom budit komma upp med Mo-
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lin, då de bägge som wänner blefwo fägnade, så att på hans begiäran probsten skickade effter 
kyrkioherden Staaf, som förr warit i deras compagnie. [fol. 1051r]  
 För det andra begiärte h. capitein wetta hwem probsten förstår med ordet dem, som 
skohla brukat insolentier och i owäsende emoot honom framfarit, emädan h. capitein allena 
både för och efter omtahlas. Ingenieuren swarade att h. capitein och regementzskrifwaren 
hafft något smått för sig, som serdeles om befallningzman Bachman och flere, då tahlet fallit, 
som probsten skohlat dem wijd bröllopet rangerat [rangordnat], der medelst föra dem i 
twistigheet. 
 Härwijd förklarade sig regementzskrifwaren Molin att hwad som om honom emot befall-
ningzman Bachman införes, det är en pur osanning, det han begiärt præ för honom, utan äro 
dee goda wänner och cammerater och gåå som de komma, anseendes regementzskrifwaren 
detta för ett grepp, att föra folck tillhopa, skohlandes ingen redelig man wijsa det han så 
tahlat. Wänner hafwa de warit förr, och skohla så wara än, considerera dem man, så här som 
annorstädz. 
 Att h. capitein bedit probsten skicka effter h. ryttmästaren, det tillstod han, [fol. 1051v] 
förmeenandes att det war ett fast teken af hans wänskap emoot probsten, och att han någon 
ondska intet hade i sinnet, ty på det sättet hade han intet gifwit förslag på flere giäster, utan 
snarare så lagat att han med h. probsten fådt blifwa allena. Ingenieuren swarade att denne 
passagie allenast relative är införd, men giör intet till saaken. 
 Den relation probsten giort, huru den ena gick bort effter den andra, disputerade h. capi-
tein aldeles, såwähl det derwijd passerade, påståendes att först hade kyrkioherden Staaf gådt 
uth, och så regementzskrifwaren, derpå h. capitein straxt fölgdt genom dören och trappan 
uthföre till slädarne, skohlandes ingen honom bewijsa att då han tog afskied, han något rördt 
om tijonden, mindre att han gådt tillbakas eller probsten i ringaste måtton slagit eller en gång 
oeense warit. Om morgonen, först han kom till prästegården och han war in hoos kyrkio-
herden Staaf, kunde wähl hända han tahlade om tijonden, men intet wijd probsten, det han sig 
erinra kunde. 
 Så betygade och h. capitein det uti [fol. 1052r] trappan han intet mötte jungfru Stina. Ho-
nom dertill att öfwertyga, woro eij heller några wittnen eller andra skiähl. 
 Hwad som probsten förmähler om det, de sedan dee kommo till regementzskrifwaren, de 
warit lustige, förmeente h. capitein wara för honom, ty om han en sådan giärning giort, hade 
han hwarken kunnat wara glad eller dricka probstens skåhl. Ingenieuren reponerade att till 
äfwentyrs han giort sig lustig, dermed att förborga sorgen. 
 Wijd den conclusion probsten i sin inlaga giör öfwer det capitein hållit sig från Herrans 
högw. nattward, uplästes hans breef till h. kyrkioherden Staaf d. 20 martij 1699 af innehåld att 
såsom tijden tillstundar det han måtte flyttia här ifrån, så åstundar han först begåå Herrans 
högw. nattward, men begiärar det kyrkioherden wille af probsten inhämpta hans meening, 
eftersom capitein förmärkt honom hafwa ondt i sinnet emot honom, h. capitein, hwar om 
kyrkioherden wille gifwa honom part, på det han må finna huruwijda han detta h. wärket kan 
fullborda eller eij, förklarandes h. capitein sig intet wetta af något ondt emot någon 
menniskia, allenast h. probsten med dess anhörige wille så laga att han så en som [fol. 1052v] 
annorstädz finge oförtalt wara, han beder kyrkioherden så laga som en god wän alt till det 
bästa, så att han med ett oförnögdt sinne eij må reesa uhr församblingen. Woro eij något 
hinder i wägen begiärar capitein att om lördagen detta h. wärket måtte fåå sin fullbordan, 
hwar och icke, der hinder är i wägen, att då pijgorne måtte fåå det samma begåå, som brefwet 
wijdare förmähler. 
 Ingenieuren sade att sedan h. capitein en gång medelst detta breef begiärat detta, hafwer 
han sedermehra sig derifrån afhållit, sedan honom af kyrkioherden blef förehållit dess action, 
så att det synes att han i sitt samwette hafwa sig funnit skyldig. 
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 H. capitein swarade att då han skreef kyrkioherden till, war han i den tanken det probsten 
intet alfware skulle hafwa med detta, eftersom han då eij heller sedt probstens första breef 
härom till häradzhöfdingen. Men när han af pastoris swar förstod det probsten hade ondt i 
sinnet emoot honom, måtte han hålla sig dher ifrån. 
 Ingenieuren swarade, pastoris breef gifwer ingen anledning dertill, ty uti det samma 
föreställer han h. capitein allenast dess samwete. [fol. 1053r]  
 H. capitein swarade som förr, protesterandes emoot det tillwijte, som skulle han stängdt 
sitt folck från Gudz bord, hwilket aldrig skall bewijsas. 
 Pastoris swar till h. capitein blef och upläst, hwaraf pastor under sitt nampn allenast 
gifwit ett transumpt [utdrag, sammanfattning] af dess innehåld, nembl. att på capiteins 
begiäran han intet kan till probsten upstijga, eftersom capitein bättre kiänner hans sinne än 
kyrkioherden, utan lembnar h. capiteins sunna förstånd att eftersinna Gudz andes förmaning 
till alla den heliga nattwardzens giäster, pröfwa menniskian sig sielff etz. Om än heela 
werlden woro min fiende, och mitt samwete intet öfwertygar mig för den eller den saaken, så 
kan iag ändå tryggel. begåå mina sahligheetz medell. Hwad mitt embete angår, skall iag efter 
min förmågo betiäna så h. capitein som hans huusfolck. Härpå fick pastor muntel. swar ge-
nom Påhl, att ingen dhen gången gick [till] Herrans nattward. 
 Härnäst uplästes h. capiteins breef d. 26 januarij till h. pastorn Staaf, af innehåld att han 
förnummit det pastorn i afftons warit hoos honom att tahla med honom om den oreeda som 
wijd sidsta warande [fol. 1053v] i Sunne sig skall tilldragit, och som capitein eij skall kunna sig 
erinra hwar uti det bestådt, dy beder han pastorn om underrättelse dherutinnan. Skulle emoot 
förmodan, det han eij hoppas will, något wara skiedt som någon owänskap skulle synas 
bringa, så förmodar han det pastoren i alt det bästa lagar, ty det hwar redel. man är bekant att 
han haat och owänskap flyr högre än alt ondt, och kan sig icke erinra till det ringaste ett ord 
wara den dagen någon emellan fallit, mindre något mehra, det pastorn såwähl som de flere 
tillstädes warande kunna bewittna, men det bekiänner h. capitein att han den gången warit så 
till öfwerflöd plägadt [berusad], det han icke en gång kan sig påminna, det han med h. Molin 
woro uppe i probstens cammare, för än han lät sig det av Molin inbilla, men weet än icke wist 
om han der war eller eij, doch drager han sig till minnes att han en gång tijdigt på dagen war 
uppe att tacka för den förra wählfägnaden, men sedan warit der nedre, men som bemält är, 
låtit sig af h. Molin så säija, och om han har rätt dherutinnan, är capiteinen lijka wijs, ty han 
har aldrig [fol. 1054r] i sin tijd warit så öfwerplägad. Huru alt är, så är han om alt okunnig, det 
han med eed skall kunna betyga, förseer sig dy till pastorn han lagar alt så att ingen giör något 
otiänligit alarm härom, hwilket aldrig något godt af sig föder, utan att owännen får sig hugna, 
och hwart det stannar gifwer tijden. Slutel. säijer h. capitein att om något emoot förmodan är 
skiedt, är det aldeles uhr hans minne och emoot hans willja. Uti post scripto, som dagen efter 
skrefz, alldenstund pastor första dagen eij war hemma, upreper h. capitein det samma, lägger 
och det dertill att om han kunde sig till minnes föra något feelat, så funnes han eij obenägen 
sådant att wetta ärkiänna, men skulle probsten något willia begynna, så fruchtar capitein att 
det bringar större willerwalla an, än någon kan troo, som brefwen wijdare förmähla.  
 På tillfrågan till hwad ända desse breef produceras swarade ingenieuren att wijsa det 
capitein tillförene neekat, det han den gången intet war upp till probsten, hwilket han lell nu 
wijd ransakningen [fol. 1054v] måst tillståå. Der emoot h. capitein påstod det han sådant uti sitt 
breef intet neekat, utan säijer att han det då intet kunde minnas, men sedan han fick med 
regementzskrifwaren tahla, ärinrade han sig altsammans. 
 H. ingenieuren, om h. capitein intet minnes det han warit hoos probsten uppe, hwilket nu 
lijkwähl är bewijst, så sluter probsten deraf, att h. capitein har måst giort denne giärningen, 
fast han till henne neekar, hälst som i detta brefwet han icke absolute neekar dertill, utan om 
emoot förmodan något woro skiedt, beder han pastorn, som en frijälskande man, det ställa till 
nöije, tagandes såmedelst saaken på sig, ty alt sådant præsupponerar [förutsätter] att något har 



 302  

 

måst warit skiedt. H. capitein swarade att då han kom heem från Andersöön, och af sin fru 
förnam det pastorn med bönderne warit hoos honom, och frun berättat det något woro skiedt, 
men intet huru, då skref han pastorn till, af honom att fåå [fol. 1055r] wetta hwad det woro som 
klagades öfwer, alldenstund han sig det icke erinra kunde eller tänkia att h. probsten skohlat 
sådant upspinna, men aldrig skall af samma breef kunna tagas, det han en så groof saak we-
derkiäntz, men sedan han med regementzskrifwaren härom fick tahla, då kunde han sig någor-
lunda erinra hwad som hades för händer, elliest woro det producerade brefwet till prostinnan 
ett skiähl som wijsar hans affection för huuset, att han wille det wähl och dess wänskap sökte. 
 Att närmare lius i saken erhålla, blefwo probstens wittnen nämbde, nembl:n h. rege-
mentzskrifwaren Molin, Per Ollson, Måns Jönson och Påhl Anderson i Giärde. Emoot de 3 
senare war intet att påminna, men med regementzskrifwaren sade h. capitein att han hade nå-
gon splijt om någon öfwerränta på en dess dragouns wägnar, så att han derföre honom billigdt 
kunde jäfwa. Regementzskrifwaren beklagade och, det probsten honom i saaken något inblan-
dat, jembwähl påfört [fol. 1055v] honom ett taal om häradzfogden Bachman, som aldrig skall 
bewijsat, och önskade dy att slippa wittna. Efter en stund begiärte h. capitein att på det saaken 
må komma till lius är han nögd, det h. regementzskrifwaren med eeden afläggia, då rätten 
honom förehöllt, om han den kan giöra utan någon passion af det som emoot honom anfördt 
är, det han för sig betygade, och altså, på parternes begiäran, aflade regementzskrifwaren med 
de 3 bönderne deras wittneseed och sedan separatim hördes. 
 1. Per Ollson i Giärde, hwilken förklarade att han ingen attest underskrifwit, doch hade 
klåckaren satt hans nampn under een, och i morgons begiärat hans boomärke dertill, det Per 
Ollson wägrat, utan wille heller wittna för rätten, hwilket på h. capiteins begiäran wardt anno-
teradt. Sielfwa saaken angående, refererade Per Ollson det han om afftonen, då de eftersände 
blefwo, han intet war hemma, [fol. 1056r] slagzmåhlet hade han eij heller sedt, mindre hade han 
derom någon kundskap, utan när han kl. 9 à 10 dagen effter kom till probsten med dee andra 2 
bönderne, berättar h. probsten huru h. capitein honom med hugg och slag öfwerfallit, wijsan-
des dhem handen, hwilkendera mintes han intet. Först skall h. capitein slagit åth hufwudet så 
hårdt att han, capitein, fallit omkull på golfwet, och om sängkrantzen icke warit, hade han 
farit illa. Handen war swullen, och mitt uth åth långfingret blå och röd, ett stycke in på armen, 
fingren woro och swullne, serdeles långfingret, huru det tillkommit det wiste han intet. Sedan 
fölgde dee med h. kyrkioherden Staf till Åkereng att berätta h. capitein det han slagit probs-
ten, men han war intet hemma, utan talte kyrkioherden med frun allena, mehra hade han intet 
att berätta. Tog afträde. 
 H. capitein påminte, det wara underligit att desse skulle fahra till honom och lijkasom 
berätta hwad han giort, hwad war det nödigt, ty om han [fol. 1056v] detta giort, hade han det 
och wähl afwettat, elliest att handen warit swullen, det går h. capitein intet an, wijse h. probs-
ten hwem det giort eller han det fådt. 
 [2.] Dernäst inkallades Måns Jönsson. Att om afftonen i dagsättningen blef han kalladt till 
probsten, och när han dijt kom låg probsten i sängen och klagade huru h. capitein honom 
slagit, wijsandes fram handen, som war något litet röd ända uth åth långfingret, men intet dee 
andra fingren. Dee gingo så heem, och om morgon förfogade dee sig åter tijt med Per Ollson 
kl. 10. Då war handen swullen och blå uth åth storfingret och röd inpå armen, de andra 
fingrarne woro allenast något swullne, men intet war stoorfingret blodröstigt. Sedan fölgde 
dee med h. kyrkioherden till Åkereng, alt som Per Ollson refererat sades. Tog afträde. 
 [3.] Och förehades Påhl Ollson, hwilken giorde lijka berättelse med Måns Jönsson. H:r 
capitein remarquerade det h. probsten i sin inlaga föregifwer det fingret och handen war blod-
luppen, hwilket wittnen neeka, hwaraf [fol. 1057r] fins, det han intet achtar att skrifwa det som 
sant är.  
 Ingenieuren swarade att han då intet war hemma, och kan intet wijdare gåå, än som 
wittnen gifwa anledning. 
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 [4.] Sidst hördes regementzskrifwaren Molin och refererade att dagen då detta skall pas-
serat fölgde han sin hustru till prästegården, som med ingenieuren och hans hustru skulle 
giöra föllie till Stockholm, gick så först in till h. kyrkioherden, der h. capitein war för honom, 
derifrån blefwo de budne på frukost hoos probstens hustru. Sedan ingenieuren war bortreest 
blef han buden till probsten i nattstufwan, af hwem kunde han sig intet erinra. Der blefwo de 
alt wähl fägnade, woro der och alt glade, nembl:n han med h. capitein och h. kyrkioherden, så 
att intet något ondt hördes, de höllo och på blandt annat att förlijka saaken emellan h. probsten 
och regementzskrifwaren [felskrivning för regementzfältskiären] Frank, derom h. capitein sig 
största flijten giorde. Änteligen då hans dräng Erich kom och bådade honom ryttmästarens 
ankomst till Andersöön, böd han fara wähl, och då war h. kyrkioherden Staaf uthe förr, men 
h. capitein effter honom [fol. 1057v] fölgde doch straxt med, så att då regementzskrifwaren war 
på nederste trappan, war h. capitein på den öfwerste, och när regementzskrifwaren kom på 
gården, kom och capitein med, som han intet annat märkte, dee satte sig och både och tillijka 
på en släda, så att han intet på h. capitein wäntade. Att h. capitein giort wänning i trappan in 
till probsten, det förstod han intet, utan war han straxt med honom på trappan. Om tijonden 
taltes wähl lijtet, men alt med wänligheet, och alla woro glade, och när h. capitein med honom 
kom heem, drucko de både probstens och hustruns och barnens skåhlar. 
 H. capitein sade att han war den som mäst dreef på föreeningen emellan probsten och 
Franken. Ingenieuren swarade att nu seer iag det h. capitein alt wähl och noga sig påminner, 
men intet för, hwilket är sällsampt. H. capitein swarade, iag har wähl fådt orsak det mig 
påminna, sedan h. probsten begynte mig så swåra angifwa. 
 Äntel:n wardt och h. kyrkioherden Erich Staf, doch utan eed, förhörd, som refererade att 
dagen då ingenieuren skulle [fol. 1058r] reesa till Stockholm, då kom h. capitein tijt, den han 
böd in till sig, ämbnandes och hafwa dem till frukost, men dee måtte föllia med till probstens 
hustru. När ingenieuren war afreest gåå de åter in hoos henne, der under inkom först jungfru 
Stina, då h. capitein frågade om probsten böde dem upp till sig, dertill hon swarade intet, 
efftersom ungmor Anna, som på denne frågan swarade ja, hwarpå de gingo dijt upp, han fick 
och bud efter sig. Då han upkom höllo de redan på att handla om förlijkningen med Franken. 
Alla woro dee glade och wänner. När budet kom om ryttmästaren, begiärte capitein at probs-
ten wille biuda honom, men probsten orkade då intet. Då nu regementzskrifwaren drog bort, 
fölgde pastorn efter uth, och h. capitein dernäst, men när pastorn kom mitt i trappan wände 
capitein om igen in till probsten, säijandes sig skall tahla med honom lijtet, då pastorn gick 
effter till dören, tänkiandes och gåå inn, men lät blifwat, gick så neder till regementz-
skrifwaren på gården, och då hörde han ringias och sade dherwijd, nu ringer gubben länge. 
[fol. 1058v] 
 I det samma lopp jungfru Stina tijt, och straxt kom och h. capitein neder, flåsandes, 
hwarpå de foro sin koos, fölljandes han dem till porten, dijt jungfru Stina kom effter honom, 
kyrkioherden, med begiäran han wille komma upp till gubben, det han och giorde, då 
probsten klagade huru han af h. capitein blifwit handterat, sändandes så effter 3 st. bönder, det 
att syna, som tillförene relaterat är. Mädan desse giäster woro qwar hörde han intet owäsende 
eller owänskap, utan alla woro glade och lustige, några andra miner el:r fossigheet [övermod] 
hoos h. capitein kunde han eij heller märkia. H. capitein protesterade emoot pastorns relation, 
om dess ränning inn igen i trappan, contesterandes sådant aldrig wara sant eller skiedt, och är 
det sällsampt om han honom denne wåldsamheet tillfogat, hwij han icke då straxt, medan de 
woro qwar, kallade folcket upp på färska giärningen, men nu skall detta wara ett upspunnit 
wärk, aldeles utan skiähl och grund, för hwilket han all laga reconvention påstår. 
 Q. om regementzskrifwaren hörde något [fol. 1059r] inordinert ringias då han med pastorn 
stod på gården? Swar, att han det intet kunde märkia. H. capitein påminte att om det skulle så 
händt, det han wändt om igen till probsten, och med hög röst ropat till honom wijd det han 
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inkom, att h. kyrkioherden då har måst sådant hördt, hwilket effter hans berättelse doch intet 
så är. 
 Ingenieuren, [att] kyrkioherden lär gådt hastigdt dijt och dädan, så att han intet lär kunnat 
det märkia. H. capitein, det kan eij annat skiedt än han måtte det hördt om han så handterat h. 
probsten, huru han då skolat böhla till, hwilket ord ingenieuren bad noteras. H. capitein, om 
iag så skohlat bulta på honom, så hade intet roop blifwit af, utan annan lååt. 
 På tingzrättens begiäran upkom h. probstens dotter, jungfru Stina Lundell att förhöras, 
eftersom hon skall mött capitein i trappan, doch utan eed, hwilken refererade hurusom hon 
hörde sin fader något hårdt ringia och fördenskulld lopp hon upp till honom, men i trappan 
skall hon mött h. capitein, hwilken tagit henne wijd handen och ledt henne neder på gården 
igen, föregifwandes det [fol. 1059v] h:r probsten för den orsaken ringde att han wille hafwa 
capitein och Molin upp igen. Hon fölgde så med till porten, der släpte han henne, sade och der 
under dee orden, det ståår intet så till med probsten som I troo, hwarföre wille hon skynda sig 
upp till honom, men capitein skall åter hindrat henne, då hon äntel. sluppit och straxt sprungit 
upp till fadren, som alt fort skall ringdt. Under det dee woro wijd porten hade och capitein 
gådt åth boden, der drängen stod hoos hästen. När hon nu upkom beklagade fadren huru han 
af h. capitein war handterat, och på hans befallning kallade hon straxt upp modren och h:r 
kyrkioherden Staaf. 
 Härwijd påminte capitein att efter fadrens egen lärdom och information detta alt woro 
sagdt, och intet annat det ringaste, utan som löper twärt emot h. regementzskrifwaren Molins 
berättelse, ty fadren kan både låcka och skrämma sin dotter att säija hwad han will, och und-
rade han det probsten eij hade skrämt henne att säija mehra, [fol. 1060r] ty alt detta woro 
osandt. Hwilket alt ingenieuren bad noteras, skohlandes aldrig bewijsas det probsten har sin 
dåtter till sådant intalt. Han woro och såsom probstens barn, och intet hade han skrämt honom 
till det eller det. Capitein swarade att ingenieuren är en myndig man, som weet hwad han 
giör. 
 Ingengieuren påminte det han förgiätit något, det han till saksens uplyssning finner nödigt 
att andraga, såsom  
 1.) Att wijd en och annan § h. capitein med de orden utfarit, att det probsten ponerade 
war osant, att probsten war så wahn att säija, nembl:n osant, och att han söker trätor, begiäran-
des att det behörigen måtte ansees. H. capitein swarade att h. probsten i detta måhl söckt träta 
och förebracht om honom det som osant är, det tillstår han, men att han tillagdt h. probsten 
warit wahn att fara med osanning, det neekar han aldeles till, begiärandes för sådant tillmähle 
laga straff. 
 2.) Påminte ingenieuren at i sitt post scripto till h. Erich Staf hootar h. capitein h:r probs-
ten med de orden att om probsten [fol. 1060v] intet skulle willia låta blifwa, skulle en större 
willerwalla deraf warda, begiärandes det sådant noga considereras måtte. 
 H. capitein swarade att det brefwet länder honom till stoor förklaring, ty om någon 
oreeda af honom woro giord, skulle han sig sielf affunnit, och sådant afbudit, men emädan 
han intet hade giort h. probsten förnär, så har han derigenom wehlat warna probsten. 
 Ingenieuren, hwarföre hafwer h. capitein alt sedan så flydt huuset? Rp. efter han der fant 
en sådan argheet emoot sig uppspinnas. 
 3.) I sin skrifft till kyrkioherden förklarar capitein wijdare, det han warit så drucken, det 
han intet minnes om han hoos probsten warit uppe, men lell berättade han igår med hwad flijt 
han dreef på förlijkningen emellan probsten och Franken, så och huru han tog afskied. 
 H. capitein: att han sådant intet kunde sig erinra då han skreef kyrkioherden till, men då 
han wart så angifwen, war wähl nödigt det han sig sådant erinra måtte, så att han nu [fol. 1061r] 
kan wähl minnas alt hwad som passerade, men i förstone intet för än han fick tänkia efter och 
med h. Molin conferera. 
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 Wijdare androg ingenieuren att när de warit så druckne i prästegården, huru kunde de då 
på Andersöön dricka så många skålar och der wara lustige, och synes det icke wara af någon 
sanning som h. capitein uti brefwet till h. Erich skrifwer att han war så plägat det han intet 
mintes hwad han giordt. 
 Capitein swarade att det måtte wara en stoor fyllehund som sig super så full att sedan han 
reest emoot 1/2 mijhl, han då kommer till en god wän, han icke skall kunna dricka några glaas 
öhl. Ingenieuren swarade att till Andersöön är lijtet nog mehra än 1/4 mijhl, men capitein på-
stod det öfwer 3/8 mijhl. 
 Förutan det h. capitein munteligen swarat till h. probstens deduction, så inlade han wijd 
slutet ett memorial af fölljande innehåld. 
 1.) Att h. probsten missbrukar Gudz heliga ordh dermed att bemantla sin [fol. 1061v] mali-
ce, explicerandes der hän, som skulle han af capitein fådt blånad och blodwijte, som genom 
hans egna wittnens intygande skall osanfärdigt wara. 
 2.) Hwad som d. 8 januarij öfwer sittiande bord passerade, skall af wittnens relationer 
wara klart, det probsten warit wållande till, och han dy intet hafft nödigt dheröfwer klaga, 
hälst då h. capitein sådant straxt uhrsächtadt, skohlandes detta wara angifwit allenast till den 
ändan dermed att wijsa, som skulle h. capitein till honom hafft ondt i sinnet, då lell 
contrarium skall funnitz, särdeles då och capitein d. 26 januarij gick upp till honom, sådant 
wijdare att explicera, blifwandes med dee andra wähl undfägnad, 
 3.) Anbelangande qwistar och hallmtappar kastade på gålfwet, så och att capitein skall 
med swåra expressioner utfarit, jempnwähl och åthskillige calumnier uthlöst, prosten dhermed 
att skiämma etz., det alt capitein i sitt breef d. 17 jan. skall ärkiändt, och att han probsten illa 
tracterat, det skall så af brefwet som wittnens berättelser annorledes funnitz. [fol. 1062r]  
 4.) Så skall det och aldeles obewist wara, att för h. Erich Staaf h. capitein skall uti de 
orden utbrustit med en swår eed, det han hade ärnadt wingla probsten i ansichtet med bägaren, 
der h. majorn eij warit tillstädes. 
 5.) Neekar h. capitein enständigt d. 26 januarij med sådan bitterheet tahlat om tijonden, 
utan med ett ord eller 2 derom rördt, med all höfligheet och lijka så igen af h. probsten blifwit 
bemött, som wittnen intygadt. 
 6.) Att h. capitein den gången farit fram med åthskillige insolentier och invectioner etz. 
skall wara obewijsligit och af wittnen annorledes bewijsat. 
 7.) Att effter h. regementzskrifwaren capitein skall stådt qwar wijd sängen, och när 
tijonden wägrades grufweligen hootat, sprungit på dören med wredzmod, men straxt sprungit 
från trappan tillbakas, som en fijende, roopat med höga röst, fåår iag intet löösa tijonden, och 
när den neekades, först utööst en hoop förbannelser med mehra, som h. probsten i sin berät-
telse härom refererar; detta alt påstår h. capitein wara en updichtadt osanning som h:r probsten 
upspunnit medelst den lilla action dhem emellan war d. 8 jan., [fol. 1062v] hwaraf han ett argdt 
sinne emoot h:r capitein skall fattadt, och på detta sättet wille revangera [hämna]. Men der 
emoot wijsa 1) h. pastoris Stafz och h. Molins berättelser att dhen dagen ingen oeenigheet 
dem emellan warit; 2) har regementzskrifwaren edeligen wittnat det han fölgdt med honom 
utföre trappan; 3) stannat med honom på gården och intet det ringaste annat förstådt, som 
någon anledning till oreda gifwa kunde; 4) skall wara obewijsligit det han mött dottren i 
trappan; 5) straxt fölgdt regementzskrifwaren heem och der med h. ryttmästaren rolige warit, 
och bland andra goda wänners skåhlar, druckit probstens och dess anhöriges. 
 För det 8.) håller h. capitein det aldeles för obegrijpligit, det h. pastor Staaf sagdt till h. 
regementzskrifwaren, att han undrar hwad det woro för owanligit ringiande. 
 9.) Öfwer den föregifne probstens skada äro wittnen hörde, men som tillförene en falsk 
attest war inlagd, begiärar capitein att deröfwer måtte ransakas och rättas. [fol. 1063r]  
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 10.) Finner h. capitein icke för nöden att giöra någon förklaring öfwer h. probstens skada, 
blånad, blodwijte och swullnad, utan må han wijsa hwarest han den bekommit, men att han-
den warit blodluppen, sträfwar aldeles emoot wittnens uthsaga. 
 11.) Neekar capitein aldeles sig hafwa afstängdt sin hustru och folck från Herrans högw. 
nattward, men att han till detta tillmähle kiände sig skyldig, i dy att efter h. pastoris Stafz 
påminnelse han afhållit sig från dhen h. nattwarden, det woro aldeles obewijsligit, wijsandes 
hans breef nogsampt det han härmed eij annat sökt än wist giöra sig kunnig om probsten 
något argdt i sinne emoot honom hade. 
 12.) Slutel. swarar capitein till det som probsten wijd ändan införer om de violente ac-
tioner han skall begådt, det probsten aldrig skall sådant bewijsa, men skulle till äfwentyrs nå-
got i hast passeradt, det h. capitein nu i hast icke kan sig så påminna, så skall lell aldrig wijsas 
att han någon så oskiähligen [fol. 1063v] angrijpit, som kunnat gifwit orsaak öfwer honom nå-
gon laga correction begiära, hälst såwähl rätten som andra redel. män här å orten skall kunna 
wittna, det för sådant h. capitein aldrig warit för rätta, eller det ringaste graverad. Der emot 
det nog kundbart wara skall, det h. probsten till rättegångar, oroligheeter och trätolust mycket 
är inclineradt, och eij stort achtar huru han en redel. man för ett ringa missförstånd angrijper. 
Hwad elliest h. probstens lefwerne wijdkommer, förbehåller sig h. capitein, när behöfwes, på 
wederbörl. ort omröra. 
 13.) Så påstår och capitein reconvention på probsten för hwart ord han honom hårdel. och 
obewijsligen angrijpit, så i dess skrifft till häradzhöfdingen d. 1 febr. nembl:n  
      1) att h:r capitein skall honom omenniskligen och ochristeligt med hugg och slag han-
terat;  
      2) att han wändt om i trappan och dhermed tänkt bringa h. probsten [fol. 1064r] stoor 
olycka;  
      3) uthöst öfwer honom förbannelser och skiältzord;  
      4) i största argheet och mordiskt sinne begynt gifwa hugg på honom probsten; 
      5) probsten bett sig undan för mord; 
      6) slagit hans rygg alt det han förmåtte; 
      7) att han wehlat mörda h. probsten; 
      8) skall probsten genom olaglige skickade bud till h. capiteins hustru så skrämt henne 
att hon sig till sängz lagdt, och der medelst en anstööt fådt, de[n] hon seent eller aldrig 
öf[wer]winner; 
      9) föregifwer probsten sig med omständigheeter skohla wijsa att mordanden regerat 
capitein, och att han honom omennisklig och ochristel. handtherat; 
      10) lijknar capitein wijd en best och ett wildiur och intet wijdare christen menniskia; 
      11) det han i 15 åhr eij skall tiänt detta af h. capiteinen; 
      12) att h. probsten warit nödsakadt förswara sitt lijff emoot mord; 
      13) nembnandes till ett sluut på latin en slijkande och wåldsam giärning. [fol. 1064v]  
 Hwar medelst såsom h. probsten skall h. capitein så i en som annor måtto till ähra, godz 
och wällfärd swåra angrijpit, dy beder han det probsten må derföre effter lag edel. privilegier 
och andra Kongl. förordningar ansedd blifwa. 
 Emoot alla desse momenta beropade sig ingenieuren Busk på probstens ingifne deduction 
på upwijste brefwen, och edel. afhörde wittnen. 
 Men till den 12 § angående h. capiteins violente actioner förklarade ingenieuren, det ho-
nom intet anstod upnämbna dee personer som slagne blifwit, allenast woro det nog att sådant 
skall passeradt, och der hoos kundbart det capitein woro framfoss. [framfusig] Finner han sig 
dheraf graverat, så söke probsten för sådant wijd tinget. 
 Men capitein insisterade det sådant måtte nu genstan bewijsas, eller och han erhålla re-
convention, efftersom till den ändan han probsten har instämbdt, och det är enahanda saak, 
säijandes der hoos att det wähl woro sant, det han altijd skrapat dem [fol. 1065r] från sig, som 
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rändt honom på näsan. Till det sidsta momentet om reconvention sade ingenieuren att uthsla-
get lär anten approbera probstens skrifft eller den samma ogilla. 
 Oppå h. probstens begiäran wardt och med parternes samtycke regementzskrifwarens 
dräng Erich Ollson hörd om hwilkens nampn h. probsten farit will, kallandes i sin inlaga 
honom Anders, hwilken efter aflagd eed intygade det han intet kom längre än på gården, 
sändandes bud in till sin huusbonde om ryttmästarens ankomst till Andersöön, kommandes 
först neder regementzskrifwaren, sedan kyrkioherden Staf, och så capiteinen straxt derefter, 
som han eij annars såg, straxt effter hwar andra woro dee på gården tillijka, men huru långdt 
det war emellan dem observerade han intet. Ringningen kunde han sig intet påminna, 
capiteinen och dee andra stannade wijd nattstufwan in emoot dören, der stodo de, kyrkio-
herden Staaf och Molin och [fol. 1065v] taltes wijd. Q. hwarest capitein war i medler tijd? 
Swar: han war och bestälte om hästarne, och wijd han reste bort, tahlade han med probstens 
dotter, jungfru Stina, som fölgde dem till porten. Q. hwem som betzlade åth capitein? Swar: 
probstens dräng. Q. om capitein sökte honom, Erich, i stufwan? Swar: näij, utan war han på 
gården och achtade sin häst. H. capitein och hans huusbonde satte sig uti en släda och Erich 
stod bakpå, hafwandes dee under wägen warit rolige och bland annat capitein sagdt att 
probsten har i affton wähl fägnat oss, då Erichz huusbonde h. Molin swarat, det giorde han 
som en ährlig gubbe. De hade och warit temelig druckne, som han eij annat kunde förstå. 
Wijdare hwad som passerade wiste han intet. Tog afträde. 
 Ingenieuren begiärte att observeras uti drängens wittnesmåhl, det capitein föregifwit sig 
hafwa söckt honom, men drängen har dertill nekadt. [fol. 1066r] Capiten swarade det han icke 
minnes huru det war, utan efter Molins berättelse har han sig derpå beropat. Wijdare påstod 
ingenieuren att af drängens wittnesmåhl finnes det lijkawähl wara sandt som jungfrun 
berättade, att hon fölgdt med till porten. Capitein regererade det ha[n] sådant aldrig hade 
förneekadt, utan det allenast att hon eij mötte honom i trappan, och som han kunde sig erinra, 
han råkadt henne på gården. 
 Ingenieuren inföll härwijd, säijandes till nämbden, den som giör illa, såsom till exempel 
en tiuf, intet bekiänner han sig. Hwilket capitein straxt begiärte till protocolls föras måtte, det 
ingenieuren en sådan lijknelse brukar, honom att missfirma, det han betygade sig intet giort 
eller tänckt, utan detta genom en lijknelse förestält nämbden. Capitein hölt sig wijd orden, och 
att dee efter dess mening må uttydas, påminnandes der jempte om den attest som [fol. 1066v] i 
wittnens nampn är upsatt och skrifwen dem [aldeles] owitterl., så och deras nampn der under, 
hwilken h. probsten låtit för rätten producera, hwaraf såwähl som alt annat synes, det probsten 
brukar de streck som intet är tiänligit eller förswarligit, begiärandes att det till protocolls föras 
måtte, och attesten ad acta [till handlingarna] förwaras. 
 Ingenieuren swarade att han intet weet af attesten wijdare än att han lär med böndernes 
samtycken wara upsatt, och dee igår honom tillstådt, men boomärken äro intet undersatte, eij 
heller sielfwa attesten, som original af honom producerad. 
 Rätten erinrade sig att igåår det första wittnet, Per Ollson, talte om attesten, gaf på rättens 
begiäran ingenieuren honom fram, men dee andra wittnen rörde intet derom, och dy frågades 
de eij heller deröfwer wijdare, warandes dee och nu bortgångne, så att i hast man eij kan fåå 
dem hijt, alt derföre föranletz man att låta med den quæstion beroo till wijdare. 
 H. ingengieuren swarade att på 2:ne senare wittnens berättelse är attesten upsatt, jemb-
wähl och effter deras begiäran. 
 Slutel:n tillspordes nämbden om h. capitein [fol. 1067r] all den tijd han här warit hade sig 
något otillbörl. förehållit med slagzmåhl och slijkt, i bröllop och andra tillfällen, eller på 
wägar någon öfwerfallit, hwartill de samptel. swarade neij, såwijda dem witterligit war, men 
när han war capiteinlieutnant och hade compagnie, höllt han en sträng aga med bussarne. Det 
kan och händt, det han basadt en dräng eller bonde när dee brutit honom emot, men intet 
wijdare. 
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 Och eftersom på efterfrågan eij wijdare war att påminna, dy ingofwo parterne deras ex-
penserächningar, h. capitein på 36 d:r 28 öre s.m:t, och h. probsten på 2 d:r 24 öre, förutan 
hwad han elliest sig reserverar. 
 Sedan nu föregående ransakning i nämbdens och parternes närwaro woro upläsen, togo 
desse afträde, och saaken sedan af rätten till doms öfwerlades och resolverades. 
 Häradzrätten har denne saaken uti behörigt öfwerwägande tagit, och befunnit det måhl 
som probsten Lundell emoot capitein Hammarsciöldh angifwit och påstår, wara af den 
beskaf-fenheet, att till underdånigste föllie af rättegångzordin. 14 och processens 20 § det 
under högl. Kongl hoffrätten sorterar och hörer, så att [fol. 1067v] häradzrätten icke wijdare 
anstår sig dher-med befatta sedan ransakningen hållen är, hwilken fördenskull till högl. 
Kongl. hofrättens högrättwijsa öfwerseende underdånödmiukel. insinueras, hwartill det om 
den af capiteinen påstådde reconventionen warder lembnat, såwähl som och dee å både sijdor 
prætenderade särskillte expenser. Omkostnaderne för häradzhöfdingen och nämbden 
uthrächnade effter Kongl. Maij:tz nådigste förordning af åhr 1686 bestijga sig till 27 d:r 12 
s.m:t, doch afdrages der en eller annan niutit någon kost, hwilket höglofl. Kongl. hoffrätten 
underdånödmiukel:n underställes, om succumberande parten må betahla eller eij. 
 
2. Såsom h. probsten Lundell har d. 16 martij nästl. insatt appellationspenningar hoos 
tolfmannen Måns Jönsson i Giärde, emoot häradzrättens dom af samma dato, honom och 
mäster Johan Frank emellan, hwaröfwer nu inlades Måns Jönssons attest af d. 7 maij, altså 
uplästes dhen samma, då Måns Jönsson aldeles neekade till de dher uti införde orden, att Lars 
Ollson i Wagle skall med appellation och dompenningarne [fol. 1068r] mött häradzhöfdingen 
då han kiörde utur gården i Fanbyn, och han roopat häradzhöfdingen, men han eij wehlat 
töfwa, eftersom Måns Jönsson det eij afwiste wijdare än effter häradzhöfdingens afreesa, Lars 
Ollson hoos honom insatt appellationspenningarne d. 21 martij, men hwad som med Lars i 
Wagle passerade, wiste han intet. 
 Lars i Wagle hördes och, som betygade, det han hwarken mött eller ropat häradzhöf-
dingen dhen gången, utan då han war nedre på siön, såg han häradzhöfdingen kiöra utur går-
den, och så hade han för probsten berättadt. Måns Jönsson protesterade emoot Beniamin 
Ollson, som sådane ord i attesten på honom infördt, dherpå Beniamin sig förklarade att han eij 
heller hördt af detta, utan efter probstens ord skrifwit attesten. Honom förehöltz att han lell 
som ett wittne verificerat attesten? Ille swarade att han det giort allenast om appellation, men 
eij wijdare. Hwilken förklaring intet syntes kunna quadrera, [stämma] alldenstund han utan 
något förbehåld har attesten [fol. 1068v] som wittne verificerat, hwilket alt lembnas till särskillt 
uthförande. Men probsten, som intra fatalia appellationspenningarne har deponerat, bewilljas 
appellation i dee måhl som appellable äro, och för eij wunnit vires rei judicatæ [laga kraft]. 
 
 
 
 
Extraordinarie ting 14 juni 1699 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3189, fol. 1069r – 1076r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: protokoll saknas. 
 
Anno 1699 d. 14 junij hölltz extraordinarie ting i Frössöö sochnestufwa, närwarande 
häradzfogden wälb:de Lorentz Bachman och wanlig häradznämbdh. 
 
1. Till ödmiukhörsamste föllie af h. generalmajorns och öfwerstens wälborne h. Carl Gus-
taff Frölichz remiss d. 11 martij sidstl. öfwersågz det för handelsman från Gefle Anders Åh-
man a:o 1696 confiscerade godzet, nembl:n hwilka linnetyg der utaf woro förbudne, så att 
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derföre han i föllie af Kongl.Maij:tz placat d. 14 martij 1694 borde böta tredubbelt, eftersom 
det allenast i domen war omrördt, men sielfwa påsterne intet specificerade. Dher efter blef 
med högstbem:te placat sorterne jembförde, då nämbden eij kunde finna flera komma der 
under än 3 stufwar sletzing, tillhopa 20 ¼ alnar à 3 ½ m:k k.m:t, eller giör 17 d:r 23 öre k.m:t, 
hwilket tredubbelt uthrächnadt giör i s.m:t 17 d:r 23 öre, som utom confiscation af bem:te 
stufwar i krafft aff mehrnyssbem:te placat Anders Åhman skall böta. 
 
2. Gewaldiern Raal Rase stälte för rätten fångarne och dragounerne Olof Hammar [fol. 1069v] 
och Anders Swegberg, hwilka d. 17 maij sidstl. ena natten sig brutit utur Jerpe fångehuus, wa-
randes dhen förra wijd tinget i Sunne d. 14 martij sidstl. för begången stöld 3:de gången till 
döden dömbder, men den senare för det han rymdt från regementet, i arrest tagen och satter. 
Huru desse fångar kommit uth, refererade gevaldiern, att samma natt hade de med något in-
strument brutit upp en tillia inwijd wäggen, som lijkwähl settat fastslagen med bomar fästad, 
sedan hade de grafwit undan jorden och skutit bort steenmuren, blacken [fotbojan] hade och 
Hammar slagit af sig, och således dragit sina färde, warandes Swegberg i Kall s:n och Ham-
mar i Funsdahlen grijpne. Samma gång hade Nills Nillson wacht, hwilken utanför fångecam-
maren så hårdt sofwit, så att han sådant dheras wäsende intet hördt eller förmärkt. Att härut-
innan närmare komma till uplyssning fans nödigt desse fångar separatim att examinera. 
 Såsom först Oloff Hammar, hwilken beklagade sin olycka, att han eij [fol. 1070r] bättre 
wettat än rymma Konungens fängelse, hwartill Swegberg warit wållande, som blifwit warse 
det gålfwet låg löst, då de bägge med händerne refwo undan jorden, men steenarne wältade 
Sweegberg undan, hwilka bulrade så hårdt att byggningen darradt, och han eij annat trodde än 
det wachtknechten, som utanför den låg och sof, skulle wakna. Swegberg kunde ändå intet 
komma uth, bad derföre Hammar, som smahlare war, gåå föruth, hwilket han och giorde, ta-
gandes undan jord och annat som låg i wägen, så att Sweegberg jempnwähl kom uth, farandes 
så till Kall s:n, åth fiällen, men der kunde dee för sniön och wattnet ingen wäg komma, nöd-
gades fördenskull wända åter skogledes till Offerdahl och Tångeråsen, derest de fingo kiöpa 
lijtet maat, föregifwandes sig sökia några skällmar som rymbdt från Jerpen. Dher ifrån foro de 
till Giärde, derest dee kiöpte en kanna öhl, och föregofwo sig hafwa samma ährende, men 
bonden hade intet trodt dem, utan sändt efter hielp, då Sweegberg farit af, men blifwit 
[fol. 1070v] åter hämptadt till byen. I medler tijd hade Hammar warit qwar, och när Sweegberg 
kom, hade dee, medan bönderne stodo omkring dhem och rådgiorde, lupit från dhen ena på 
den, den andra på dhen wägen, och så skildes de från hwar annan, då Hammar tagit wägen åth 
norra Nälden, hwarest om natten ingen honom råkade, utan brööt han upp en kiällaredör, der, 
att släckia sin hunger, han tog ost 1 ½ m:k. Derifrån till Aspåås och Nygården, der han war 
inn hoos en gammall gubbe näst wägen och fick der dricka. Sedan till Hissmoen och Krokom, 
der tog han sig en bååt, hwarmed han rodde till östra sundet, och så till Slandrom 2 mijhl, 
hwarest han stijgit till landz och lembnat båten. 
 Corporalen Carl Berg, som båten ägdt, påstod att Hammar för detta måtte lagl. ansees, 
efftersom han eij allenast tagit båten, som war heel ny och kostade 3 d:r s.m:t, utan och en 
fiskereef om 16 öre, dhen han intet igenbekommit, men båten omsijder ärtappat wijd 
Slandrom. Att båten war ny tillstod Hammar, jempnwähl och reefwen, men dhen hade han 
lembnat på en steen wijd Åhs, i det han [fol. 1071r] war upp och tahlade med sin broders 
hustru. Sedan farit till Knytta, hwarest han hoos Swän brutit uth fenstret och tagit någon 
miölck och bröd, hwar ifrån han gådt skogledes till Orrwijken och der öfwer natten war hoos 
sin hustru uti fähuuset, af hwilken sedan han fådt lijtet bröd och miölck, tog han en bååt, 
dermed han rodde öfwer till Wällwijken 1/4 mijhl. Wijdare hade han farit öfwer fiällen, 
hwarest östan Stoorsiön han funnit ett herberge fullt med tort elgzkiött, hwaraf han tagit ett 
stycke. Andra dagen längre bort kom han till en badstufwa, hwarest han låg öfwer natten, och 
fant der miöhl, bröd, kiött och ost 3 m:k, deraf han åth, tog och med sig något, nembl. osten 3 
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m:k och 3 kakor bröd, sampt lijtet smör, kommandes wijdare fram till Mässlingen, doch gick 
han intet till byen. Sedan till Funsdahlen hoos en bonde, som eij wille låna honom huus, effter 
han eij hade pass, låg lell der qwar öfwer natten till morgonen, då han bittida gick bort, 
ärnandes neder åth landet, emädan i [fol. 1071v] fiällen war så mycken sniö och watn, men blef 
af Per Siuhlson fången och hijt åth före skickad. 
 Jon Hiälte i Imnäs klagade att samma natt Hammar der tog bååten, miste han en skiorta, 
lijkaså angaf klåckaren Beniamin att han och mistadt ett par nya skoor och ett par strumpor. 
Men till alt detta neekade Hammar, jempnwähl och till 1/4 tunna miöhl, hwilken från Per 
Torsson i Wällwijken är stuhlen, hwartill honom att binda inga wijdare skiäl upptees kunde. 
Dragoun Hans Jeritz påstod laga straff på Hammar för båten han honom afhändt, hwilken han 
doch omsijder igenfådt, samma bååt skattades till 2 d:r s.m:t. 
 På tillfrågan huru Hammar fådt boijorne af sig, swarade han att den ena boijan hade gådt 
öfwer hählen, efftersom medan han settat i fängelset han blifwit mager. Den andra boijan 
hade han brutit, der effter han och fådt den footen uth. Flere stölder kunde icke ingifwas att 
här under Hammar hade begådt, befaltes [fol. 1072r] dy taga afträde. 
 Och inkallades och förhördes dragoun Anders Swegberg, hwilken wille skiuta skullden 
på Hammar, det han först gifwit förslag till rymmandet. Han skall och först öpnat tillian, men 
sedan fölgtz åth. I öfrigt kom han med Hammar öfwereens hwad wäg dee gådt alt till Giärde i 
Offerdahl, hwarest de skiltz åth, då Swegberg tagit wägen tillbakas åth Kall s:n, och så till 
Suhlwijken, der han hade för enkian bekiändt sitt brutt, hwilkens son derföre hållit honom 
bössan för bröstet och frågadt om han wille gifwa sig, det Swegberg måst giöra, och så fördes 
han till Eng, hwarifrån han kom löös, tagandes wägen till fiäls, men för watn och sniö kom 
han ingen wartz, utan måtte wända om till Eng igen, då Åke med de andra bönderne förde 
honom fängzlig till Jerpen. 
 Och emädan dhenne Swegberg för än han förste gången rymde war angifwen för 
begången stöld i Klöfsiö, har chiergianten och dess grannar [fol. 1072v] Hans Ollson och Per 
Jöranson, först han allena 1/8 tunna korn och sedan tillijka med hustrun 1/8 tunna, så wardt 
han deröfwer examinerad, tillståendes sig stuhlit hoos chiergianten 1/8 tunna korn, men den 
andra 1/8 tunna hade hustrun tagit, men så måtte han wederkiännas att han deraf fådt wetta, 
jempnwähl och deraf ätit med henne. Flere stölder kunde på honom ingen bewittna, eij heller 
att under rymningen han dhen odygden öfwat. För dhenne stöld kunde häradzrätten eij annars 
än efter Kongl. strafford. 3 § Swegberg ansee med 3 dubbla bötter för 1/4 t:a korn med 3 d:r 
s.m:t. Och emädan för dess rymmande från regementet han är fasttagen, hwilket är ett större 
och swårare crimen, så lembnas detta till dess man fåår see huru det med honom wijd wällofl. 
krigzrätten aflöpandes warder. 
 Wachtknechten Nills Nillson hördes [fol. 1073r] och beklagade sin olycka, att desse fångar 
aldeles och emoot hans willja woro uthkombne. Han hade om aftonen warit in hoos dem och 
då ingenting märkt, hafwandes boijorne på Swegberg settat fasta som förr. När han hade fådt 
sig maat, och utanom huuset visiterat om der något feelade, gick han in igen, sättiandes sig på 
bänken, somnandes i medler tijd inn, då denne olycka skiedde. Hammar tillstod det både Nills 
och gevaldiern hade om afftonen visiterat boijorne, och intet kunnat förståå det han dem 
bögdt och brutit. Han beklagade sin galenskap, att han icke satt stilla, då han warit alla de 
swårig-heeter förutan, dem han sedan har måst uthståå. 
 Gevaldiern betygade att och han samma affton visiterade fånghuuset, och när lååset war 
för dören tillslagit, tog han, som altijd skier, nycklarne till sig, befallandes Nills, som wachten 
hade, hålla sig wake[n], hwilket han hwar afton giör åth dem som sitter wacht. Denne Nills 
blef dess stoora försummelse förehållen, det han på wachten [fol. 1073v] skall sig fördrista att 
sofwa, der lell wachten allenast hwar 4:de natt honom påkommer, igenom hwilken hans 
förseende allmogen stort beswär hafft med fångarnes efterslående, warandes Åke i Eng och 
Per Siuhlson i Funsdahlen med deras påminnelser inkombne, att i föllie af Kongl. Maij:tz 
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nådigste resolution de a:o 1690 för fångarnes fasttagande niuta hwar deras 20 d:r s.m:t. Nills 
Nillson bad om förskoning, lofwandes bättring, och alldenstund eij wijdare war att påminna, 
dy wart detta med nämbden öfwerlagdt. 
 Och emädan Hammar redan d. 14 martij sidstl. är af häradzrätten till döden dömbd för 
dess begångne tiufwerij, och domen dhen högl. Kongl. hofrätten underdånödmiukel. under-
ställdt, hwar ifrån än icke någon resolution är ankommen, dy kan häradzrätten wijd så beskaf-
fadt saak, öfwer det Hammar sig nu förbrutit icke dömma, utan dhen håldne ransakningen 
dhen högl. Kongl. hofrätten [fol. 1074r] underdånödmiukel. underställer. 
 Hwad wijdkommer wachtknechten Nills Nillson, genom hwilkens wårdzlöösheet desse 
fångar kommit uth, så kan han för sådant eij undgåå dee 40 m:k s.m:t straff som det 12 cap. i 
Tiuf.b. påbiuder, och om han wijdare bör wijd tiänsten blifwa, lembnas till h:r landzhöfding-
en, doch detta med underdånödmiukeste wördnat den högl. Kongl. hofrätten submitterat. 
 
3. Till ödmiukhörsamste föllie af h. generalmajorns och öfwerstens wälborne h. Carl Gus-
taff Frölichz remiss d. 22 maij sidstl. för regementzprädikanten ehrewyrdige och wällärde h. 
Per Omberg, blef undersöckt om den olyckel. wådeld som d. 14 ejusdem hade öfwergådt och 
förbränt dess tillslagne boställe Wästerhuus, då landbondens Olof Nillsons hustru berättade att 
om morgonen hon gick till kyrkian, lät hon barnen blifwa hemma hoos sin ålderstegne och till 
sängz liggiande man, då ingen eld brant på spijsen, wijdare än några spånar, att dhen eij skulle 
slockna, ingen weed war heller hemma, som de kunnat [fol. 1074v] läggia på. Under gudz-
tiänsten upwäxte ett fasligit wäder, som elden antändt ofwan taaket i östra stufwan, och det 
med sådan häfftigheet så att innan hon och folcket kommo utur kyrkian war ellden nästan 
öfwer alt. Hennes man blef med möda salveradt, så och några kornskylar, som med henne 
nämbden wittnade, såwähl som närmaste grannar. Af huusen blef allenast badstufwan, en 
gammall bod och fäähuset räddade, men alt det andra lades i aska, så och:  
 
     s.m:t 
 24 skylar korn och råg à 20 öre st. 15:  – :  – 
 2 tunnor mälder el. spijsmiöhl à 2 d:r   4:  – :  – 
 Omahlen mälder 1 ½ tunna    3:  – :  – 
 1/4 tunna råg    1: 10: 16 
 1/8 tunna rågmiöhl   – : 21:   8 
 1 tunna malt    4:  – :  – 
 1/4 tunna sill     1: 10: 16 
 20 kakor bröd à 1/2 öre st.   – : 10:  – 
 2 st plogar med dess tillbehör   1: 24:  – 
 2 st. seelar med tömar    2:  – :  – 
 2 st. höslädar   – : 21:   8 
 3 st. lijar à 6 öre   – : 18:  – 
 2 st. huggyxor à 8 öre   – : 16:  – 
 1 st. tälgyxa   – : 10: 16 [fol. 1075r]  
 [?] st. täxell   – : 10: 16 
 [?] st. wändhaka, 1 st. hållhaka  – : 22:  – 
 [?] st. nafwar, små och stora    1:   1:  – 
 [?] st. sååg   – : 16:  – 
 [4] st. skiäror à 4 öre st.   – : 16:  – 
 [?] st. jernstör förbränt   – :   8:  – 
 [?] st. handqwarn    1: 16:  – 
 [?] st. kaar    1: 16:  – 
 [?] st. miöhlkaar    1:  – :  – 
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 [?] st. tunnor    1:  – :  – 
 Miölkekärill för    1: 16:  – 
 [10] skylar uttröskat korn à 2 öre st.  – : 20:  – 
 Penningar dermed hon wehlat 
 betahla cronotijonden    2: 26:  – 
 [?] pund sallt   – :   8:  – 
 [3] st. säckar à 6 öre   – : 18:  – 
 
 Förutan koppar, säng och gångkläder, något penningar med annat smått, anhållandes i 
dess elände tillstånd och till uprättelse niuta branstod, det jempnwähl huusen angående, rege-
mentzprädikanten begiärte efter den deröfwer d. 13 hujus skiedde wärdering till [lucka] d:r 
s.m:t. Nämbden och närwarande allmoge betygade alla att dhenne hustru med sitt folck altijd 
hade warsambl:n med ellden umgådt, och serdeles förklarade sig [fol. 1075v] nämbden att dee 
eij kunde finna annat än woro dhenne olycka af rättom wåda tijmad, eftersom samma dag in 
emoot och wijd gudztiänsten en alt förfaslig storm här i landet upwäxte, dhen alt på en tijma 
öfwer 8 à 10 gårdar antände, deraf 4 i aska lades, dee öfrige salverades. Fördenskull och i 
förmågo af det 37 cap. Byggningabalken L.L., så och den 34 § i Kongl. huusesynsordn. fannt 
rätten skiähligt, det bör h. regementzpastorn till huusens uprättande wijd bostället niuta dhen 
till dhem efter wärdering utsatte summan. Men utaf dee för Olof Nillson förbrände pertzeler, 
kan i underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz resolution d. 2 novemb. 1694 honom eij bestås 
brandstod mehra än för de:  
   s.m:t 
 24 skylar råg och korn à 20 öre 15:  – :  – 
 3 ½ tunna mälder à 2 d:r    7:  – :  – 
 1/4 tunna råg    1: 10: 16 
 1/8 tunna rågmiöhl   – : 21:   8 
 1 tunna malt    4:  – :  – 
 20 kakor bröd à 1/2 öre st.   – : 10:  – 
 Tijondepenningar    2: 26:  – 
 10 skylar uttröskat halm à 2 öre st.  – : 20:  – 
   31: 24:  –  
 
 Hwaröfwer regementzprädikanten och Oloff Nillson h. generalmajorn och öfwersten i 
ödmiukheet hafwa att ansökia. [fol. 1076r]  
 
4. Såsom högl. Kongl. hofrätten har behagadt gilla häradzrättens dom öfwer dragoun Siuhl 
Holm angående edzöresbruttet, doch att han skulle lösa högra hand sin[?] med 50 d:r s.m:t af 
dess fasta egendom, och hans löösa till skiöfling gånge, dy på befallningzmans begiäran ran-
sakades dheröfwer, då hwad det fasta angår efter fadren, nämbden intygade att det woro i 
giäld upgångit, så att brodren Erich alt i hemmanet måst inlösa. Det löösa sade Siuhl sig haf-
wa förtärdt mädan han settat i arrest, och derpå af brodren tagit korn, miöhl och annat, så att 
han nu intet hade hoos brodren kräfwia, hwilket och Erich Nillson tillstod, utan alt kommo 
honom till, och derföre plichtade Siuhl med kroppen. Härunder inför rätten utbrast Siuhl i de 
orden, det är en Gud, som weet om ländzman icke har giort honom orätt, hwarmed han befal-
tes innehålla och sig med domen åthnöija. 
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Ting 27 – 30 september 1699 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3190, fol. 1119v – 1149r, RA.  
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20b, fol. 300r–321r, ÖLA. 
 
Anno 1699 d. 27, 28 och 30 septemb. höltz ord. laga ting med allmogen af Sunne tingelag uti 
Frösöö sochnestuga. Närwarande d. 27 och 28 befallningzman wälbet:de Lorentz Bachman, 
men d. 30 ländzman Michel Barck och samma nämbd som sidst, allenast i Pähr Biörss ställe i 
Hara satt Pehr Olson i Giärde, och för Niels Pehrson i Mällbyn Pehr Simonson i Bärge. 
 
1. Upplästes de Kongl. placater som i Räfsundz protocollet specificeras. 
 1. Förehades boskapzlängden. 
 2. Medh förmedlingar, gamla och nya, war samma beskaffenheet som förra åhren 
 3. Bränwijnsbrännerijet förmåtte ingen för wiss taxa antaga. 
 4. Tienstelöst folck betygades här inga wara. 
 5. Eij häller giärningzmän. 
 6. För innewarande åhr hade Erichzgårdh och halfft hemmanet Håff, som förra åhren, öde 
legadt. 
 
2. Uppå regementzquartermästarens wälb. [fol. 1120r] Anders Treffenbergz begiäran hade 
ländzman instämdt och för lägersmåhl tilltalade dess son Carl Treffenberg med Elizabet Ols-
dåtter, hwilket de bägge för rätten tillstodo. Och altderföre effter Kongl. Maij:tz nådigste reso-
lution de a:o 1693 sakfältes han till 10 d:r och hon till 5 d:r s.m:t. Barnet är straxt dödt blifwit 
och altså anslogz intet till dess underhåld. Så skola de och bägge ståå uppe[n]bara kyrkio-
plicht. 
 
3. Såsom Pehr Rospickz son i Onsala drag. Jöns Pehrson förl. d. 27 aug. uti Onsala färije-
sundet är ankommen, men för några dagar sedan först 1 [mijhl] dherifrån uthi Åhs fiählen 
igenfunnen, så wardt deröfwer ransakat, då fadren Rospijk berättade att sonen den dagen skul-
le hoos feltskiären Frank på Frösöön uthrätta ett ährende, for så tijt med ryttarehästen. Sedan 
han dher fullgiort sin beställning skulle han [fol. 1120v] fahra hemåth igen, och som han warit 
drucken, hade han somnat, och hästen med honom gåt i siön wijd färijesundet, derest sonen 
fallit af och hästen med sadelen om mårgonen warit hemma, beklagandes sin sohns olyckelige 
död och badh fåå honom, som intet ondt giort hade, wederbörl. begrafwa. 
 Fältskiärens son Erich Franck berättade att först hade dee som hastigast sitt ährende be-
stält, och när han fått et stop öhl, fohr han sin wäg, men hade på gården först rijdit af och an 
med hästen, så een och annan gång stigit af och åter på. Han hade wäll warit något drucken, 
men intet öfwer sig. Wijdare wiste han intet, samma berättelse giorde och pastorn h. Pehr Om-
berg, hwilken och den gången warit hoos feltskiären. 
 Dherifrån hade han Jöns farit till länsmansgården, der han welat hafwa, men intet fått 
något dricka, effter ländzman [fol. 1121r] och hustrun eij warit hemma, det tolfman Gunnar i 
Knytta intygade, dock sigh dher intet illa åthborit. 
 Wijdare hade Jöns rijdit till Nils i Mällbyn, hwilken nu war siuk, dock berättade för ho-
nom fadren Pehr Simonsson att Jöns der allenast druckit 1 stoop öhl, och sedan hade Niels 
fölgdt honom till Erich Ollson [i] Östberg, derest Pehr Hemmingson i färijesundet och flere 
settat, med hwilka, som Pehr Hemmingson refererade, Jöns druckit 2 kannor öhl. I den tijden 
dagen gick neder fohr Pehr Hemmingson sin koos, då och Jöns gått med uth att föllia honom 
öfwer färijesundet, dåch stannade han på gården hoos Niels i Mällbyen, men Pehr Hemming-
son hade gådt föruth, tänkiandes att Jöns, som reed, skulle honom snart hinna. När han kom 
till färjan wäntade han honom dher en stundh, och som Jöns eij kom, fohr han öfwer med 
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färjan. [fol. 1121v] Och sedan han ändå hade hemma wäntat honom een stundh, gick till sängz, 
och hörde sedan intet mehra af honom. 
 Wärdinnan i Östberg Märit Hansdåtter wittnade att hoos henne drack Jöns, Pehr Hem-
mingson och Niels i Mällbyn uth 2 kannor öhl. Wijd skymningen kom Jöns dijt, och då dagen 
gick neder fölgde han Pehr Hemmingson bort, men stannade på gården med Niels i Mällbyn, 
derest de hade något, dåch i wänligheet, att tala, och drucko sins emellan uth et stoop öhl, 
hwarpå han farit sin wäg. Han hade eij heller warit mycket drucken, och fast han giorde sin 
största flijt att fåå honom quar öfwer natten, kunde han ändå eij öfwertalas. Hoos henne hade 
Jöns låtit alt wäll och warit rolig, mehra wiste hon intet. 
 Fadren beklagade att då sonen fick ett stoop öhl rådde han sig intet, uthan blef straxt yhr, 
och lär såledz intet råt medh [fol. 1122r] hästen, hwilken öfwer sunden trängtade hemåth. 
 Grannarne i Onsala tolfman Niels Boijs och Oloff Swänson wittnade att uthi dageligt um-
gängie hade denne Jöns warit een stilla och frijdsam dräng, och när andra wille träta, sökte 
han sådant att stilla, men när han blef drucken war han een öfwergifwen man och wiste nästan 
intet hwadh han giorde. Han hade och intet tålt att dricka, efftersom och om honom berättades 
att för några åhr sedan han till detta sundh skall kommit drucken, rijdandes mitt på dagen och 
rijdit i siön, då färijemannen bedit honom bruka färijan, då Jöns gifwit till swars att han intet 
achtade färijemannen eller färija, men färijeman Pehr Hemmingson hade lell farit effter 
honom, och honom dragit upp med hästen i färijan, och elliest hade Jöns dhen gången kommit 
om lijfwet. Detta intygade och regementzquartermästaren [fol. 1122v] Treffenberg, som den tij-
den bodde straxt wijd sundet. Pehr Rospijk betygade sig alldrig häraf wetat för än nu, och an-
hölt om tillåtelse sonens lijk fåå tillbörl. begrafwa. 
 Wijdare blef undersökt om någon illwilliande menniskia skall Jöns ihellslagit och i siön 
kastat, men dertill fans intet skiäll, efftersom eij heller någon åkoma på hans kropp är funnen. 
Färijemannen kunde Rospijken eij heller gifwa någon skuldh, emedan han aldrig plägar wara 
tresker, uthan willig dhe resande att betiäna. Probsten och kyrkioherden Lang[?] lätt och ge-
nom dess bref till rätten berätta att med begrafningen han innehållit till dess effter Kongl. 
kyrkiolagens 19 cap. § ultima öfwer dödzmålet woro behörigen ransakat och dömdt, och eme-
dan eij mehra war att påminna, [fol. 1123r] dy företogz saken till doms och resolverades. 
 Att såsom af förestående ransakning det icke kan finnas det Jöns Person sielf williandes 
har sig döden tillskyndat och lijfwet afhändt, dy kan honom begrafning uthi kyrkiogården icke 
förnekas, dåck således att alldenstund han warit något drucken, och icke allenast denne gång-
en, uthan och en gång tillförere uti sitt fyllerij welat rijda öfwer färijesundet, förmedelst hwil-
ken öfwerdådigheet han pröfwas wara omkommen, så bör han i stillheet uthan ceremonier be-
grafwas, dåck detta alt under högl. Kongl. håffrättens höghwijsa omdöme underdån-ödmiukel. 
lämbnat. 
 
4. Uthi dhen på förra tingen förehafde tuist emellan Norrgårdh och Sörgårdh Fanby byemän 
angående strijdig skogh och dess nyttning, hwilket till syn är resolverat, [fol. 1123v] hafwa par-
terne under gode män d. 25 hujus förenatz, det Norrgårdz männ effter sin anpart och gambla 
pergamentzbrefz innehåld i Sörgårdzmannens skogh skola nu som forna tijder haf:a sin nytt-
ning effter deras bref till een tridiepart, men hwem som det röijer, då gånge åter effter gamla 
pergamentzbrefwets lydellse. Skulle och Sörgårdzman få igen sine gamla bref om Bude och 
dertill lydande skogh, stånde dem frijt till ansökning, hwilken förening på begiäran af rätten 
approberades. 
 
5. Länsman Michell Barck föredrog hurusom wijd sidsta liquidationsmöte i Öhne Pehr 
Nillson i Bällstadh ibland andra peningar till dragounens afbetallning framlagdt ett falskt 15 
öre stycke, hwilket han föregif:r sig fåt af Lars Pehrson i Steensgård, och fördenskull hade 
länsman dhem bäggie instämbt. Den falska penningen [fol. 1124r] uppwiste länsman, hwilken 
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war med åhrtalet 1690 och elliest samma inscription som på ett 15 ör. st., men stijlen och prä-
gelen fans något mörck och lijka som woro penningen g[j]uten[?]. Han war elliest af mässing 
och försölfrad. Pähr Nillson i Bällstad wederkiändes att wijd liquidation han bem:t penning 
framlagt, icke annat wettandes än han warit richtig, efftersom han och såledz honom af Lars i 
Steensgård hade emottagit, men sade der hoos att han då war mehra försölfrad, betygandes sig 
härmed icke hafft intention någon att förleda el. skada. Han hade och sagt till Lars när han 
samma penning af honom [i] betallning undfick, det han såg illa uth aff mässing, dertill Lars 
swarat att det lär wara deraff att han legat bland mässing någonstädz, hölt så peningen för 
god, alldenstund Hans Maj:tz nampn stodh derpå. Tog afträde. 
 Och inkallades Lars i Stensgård, som förklarade sig icke weta huru han bem:t penning 
hade bekommit, om icke det [fol. 1124v] skiedt när camperingzmötet stodh, efftersom då 2:ne 
corporalskap hoos honom lågo, hwilka der kiöpte maat och dricka, att hans hustru blant annat 
mynt den hade fått, som lättel:n kunnat hända, emedan de eij så noga förståå sig på mynt, och 
som han fick denne penning gaf han dhen och uth. På tillfrågan böd han sig till eeden, att han 
eij hade samma falska mynt giort el. weet af hwem det är kommit, icke heller att han hafft 
tancke någon dermed bedraga, uthan hållit det för richtigt. Tog afträde. 
 Och inkom hustru Kierstin Andersdåtter, hwilken med mannen giorde samma berättelse 
och contestationer. Denne Lars med sin hustru hade aff nemden och allmogen om sitt redelige 
förehållande ett gått låford och att han woro en enfaldig och uprichtig man, dhen ingen kunde 
ens täncka om att han een sådan grof giärning skulle begåå. Till att gåå [fol. 1125r] så mycket 
säkrare fant rätten rådeligit låta ransaka i Lars Pehrs huus och giömmor, om något mehra så-
dant mynt dher funnes, hwartill förordnades länsman med 2 st. tålffmän, kommandes dhe om 
en stundh igen och berättade att Lars hafft några penningar af allehanda sorter, men alt 
richtigt och intet falskt mynt. 
 Detta blef sedan med nämden öf:rlagt och resolverat att såsom detta är ett swårt måhl, 
hwarmed Lars Person, i fall han dertill skulle blif:a öfwertygat och bunden, han emot Kongl. 
Maij:tz egen högheet sigh förgrijpit, fördenskull och i föllie aff rättegångzprocessens 20 punct 
§ 2, understår häradzrätten sigh icke med dess afdömande befatta, uthan den häröf:r håldne 
ransakningen till den högl. Kongl. håffrätten underdån-ödhmiukel. insinuera. 
 
6. Niels Håkansson i Wäijmon och Rödööns s:n [fol. 1125v] på sin såwäll som på Simon Gun-
narsons wägnar i Backen, så och Lars Person i Steensgård med Oloff Ollson i Walla, kiärade 
till Hemming Olson i Wästbyen för det han skall till sin hustrus slächtinge Pehr Olson för tes-
tamenterat och i syttning updragit dess odels hemman Wästbyen, förmenandes dhe sig dertill 
wara närmäst, alldenstund dhe förra haf:a Hemmingz systerdöttrar till hustrur, och till de 
senare är Hemming farbrodren. Dessuthan har och Hemming till sig tagit dess bröders, Påhl 
och Joen Olssönners arff, hwaraf dhe sine delar påståå. 
 Hemming swarade att Wästbyn är hans aflinge, hwilket han 2 tunnland af tuå oskyllde 
män från Norrije, Erich Jonson Ruut i Meddalen och Sören Halfwarson på Okerdals örn har d. 
14 martij 1668 inlöst för 42 r.d:r, dhe andra 2 tunnlanden hade han aff Jöns, Enar och Pehr 
Jönssöner ifrån Åhn och Hallens s:n, kiöpt d. 4 oct:r 1668 för 60 r.d:r, hwar å [fol. 1126r] han d. 
8 oct:r 1670 hade fasta ährhållit, och altderföre förmente han det ingen kunde honom en frij 
disposition deröf:r betaga. Angående brödernes Påhl och Jons arf, så hade han derföre giort 
richtigt, derom kiäranderne begiärte komma till Rödööns ting, der arfet fallit, och påstodo der 
hoos att Hemming tagit af dess faders odell och lagt i Wästbyn, dertill han nekade, emedan 
öf:r 20 åhr för än fadren dödde, han detta hemman kiöpt och fåt fasta uppå, hwilket kiäran-
derne eij heller med fulla skiähl kunde förneka, eij heller bewijsa att dhe från Nårrie som 
Hemming kiöpte hemmanet aff, med honom warit i skyllskap. Men dhe från Åhn och Hallen 
hade warit i tridie el. 4:de med honom skyllde. 
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 Emellan Niels Håkanson i Wäijemon, på sine och Simon Gunnarsons wägnar, [fol. 1126v] 
så och Oloff Olson och Lars Pärson i Steensgård, kiärande, och Hemming Olson i Wästbyen, 
swarande, angående Wästby hemmanet, 4 t.l., det de förmehna wara Hemmingz odell, och det 
derföre icke skall kunna borttestamentera till dess syttningzman Pehr Ollson, resolverades. 
 Att såsom af hållen ransakning det är befunnit att Hemming har halfwa hemmanet, 2 t.l. 
utom börden sig tillhandlat af Erich Ruut och Sör[e]n Halfwarson från Norrie, och derpå 1670 
fasta ährhållit, så kan det eij annars än för hans och hans hustrus aflinge considereras, hwilket 
de i krafft af det 9 cap. Jord.b. L.L. och 1 § af Kongl. Maij:tz förordning om testamenterande 
a:o 1686 haf:a macht till deras syttningzman Pehr Olsson gifwa och förunna. Men de andra 2 
t.l. angående, så emedan Hemming [fol. 1127r] har tillståt det Jöns Jonson från Hallen med dess 
bröder, af hwilka han det kiöpt, warit med honom beslächtade till tridie och 4:de, och besagde 
2 tunl:n såledz äro bördkiöpt jordh, så kan han dhem undan sine arfwa eij borttestamentera, 
emot högstbem:t förordning 3 §, uthan warder dhe dem förbehållen. 
 
7. Såsom effter synemännens intygande dhen tompt Pär Jacobson i Hara hafft från Jöran 
Samuelsons cronohemman ibidem, fans dertill lyda, så skulle och cronohemmanet dherwijd 
förblif:a, doch den eij annorledz bebyggia än som för wanligit warit, och att Pehr Jacobson 
dher utaff ingen skada tager. 
 
8. Anders Ollson i Kyrkiobyn hade instämdt [fol. 1127v] dess samptl. medarfwingar om fä-
dernes hemmanet Bärge 4 t.l. och dess inlösen, sampt besittningen, nembl. Oloff Olson, drag. 
Johan Paulin, Pehr Olson i Wålbacken och Erich Jöranson i Bärge, förmenandes Anders 
Ollson att såwijda han äldste brodren är, det borde han haf:a förträdet hemmanet att börda, 
biudandes för hela hemmanet 100 d:r s.m:t. Olof Olson påstodh och att niuta inlösen, emedan 
uthom sin arfzpart han hade 24 d:r s.m:t för swäntiänarelöhn och 14 d:r dessuthan att fodra, 
för hwilket han och een gång låtit hemmanet upbiuda. Befallningzman påminte att för crono-
hemmanet Wagle desse arfwingars fader hade caverat, för hwilken caution effter 1697 åhrs 
dom d. 2 decemb:r stärbhuset [fol. 1128r] häfftar till 42 d:r 13 öre s.m:t, som af domen fans, 
hwilken gravation dhe eij förnekade, uthan den sins emellan fördelt på hwar broder 12 d:r 2 ⅓ 
öre och hwar syster 6 d:r 1 ⅙ öre s.m:t effter föreningen d. 7 nov. 1698. Utaf arfzlängden d. 7 
septemb. 1698 fans giäldh i stärbhuset, ofwanbem:t 42 d:r 13 undantagen, wara 85 d:r 20 
s.m:t, men der emot 28 d:r 7 s.m:t utestående rest, förutan lösöören, boskap och korn sampt 
hemmanet 4 tunl. Om besittningen och uthlöösen af detta hemmanet kunde parterne intet 
förenas, uthan bödh såwäll Anders som Oloff och Jöran derföre 100 d:r s.m:t, Pehr Ollson i 
Wållbacken 120 d:r s.m:t. 
 Emellan Anders Olson i Kyrkiobyn, kiärande, och dess medarfwingar brodren Oloff 
Ollson, swågren dragon Johan Paulin, Pehr Olson i Wållbacken och Erich Jöranson i Bärge, 
swarande, angående inlösen och besittningen [fol. 1128v] aff hemmanet Bärge 4 t.l. resolve-
rades. 
 Att såsom desse arfwingar hwarken om wärdet el. uthlösen och besittningen kunnat för-
enas, dy har rätten det företagit och skiäligt funnit effter det 3 cap. Jord.b. L.L. hemmanet 
wärdera för 100 d:r s.m:t, för hwilken summa Anders Ollson, som äldste brodren är, må det 
lösa i krafft af det 22 cap. Egnesalubalken Östgötalagen, så och Kongl. Maij:tz resol:n 1684 
d. 10 junj, hwar jempte deras ållderstigne moder i lijfztijden skall hoos honom haf:a sin hem-
wist, så och han utom de andra arfwingarnes gravation den bortsatte slåtten inlösa, doch så att 
för dhe 42 d:r 13 s.m:t deras fader häfftar för Wagle cronohemmanetz caution, samma pen-
ningar böra ståå in sequestrio till dess bem:t summa effter arfwingarne[s] förening d. 7 nov. 
1692 är clarerat, och sedan betahlas giäld, effter dehlningzinstrumentet [fol. 1129r] i föllie af 
det 22 cap. Ehrfd.b. L.L., i fall löösören eij tillräckia, hwar ibland sonen Olof Ollsons fodran 
är den förnämbste. Hwad öfrigit blif:r, skifftas effter lag. 
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9. Såsom Lars Person i Steensgård har 3 gången låtit upbiuda Steensgårdhz hemman på 
Frösöön om 6 tunnl., hwar ibland är 2 t.l. crono och under upbuden eij kommer, och det 
altsedan den 3 oct:r 1698 oquald ståndit, altså och i anseense till private bördemän och flere 
som der å kunna willia klandra, bewilliades och dömbdes till fasta för Lars Pehrson på 
Steensgårdz hemmanet de 4 t.l. skatte, doch att dombrefwet eij extraderas för än resolution 
från Hans Kongl. Maij:t ankommer, aldenstundh det d. 3 oct. 1698 är Hans Kongl. Maij:t till 
lösen hembudit, efftersom det utom bördz är såldt. 
 
10. Oppbödh Pehr Anderson i Fanbyen [fol. 1129v] dess hustrus fädernes inlöste hemman ibid-
em 2 tunnl. skatte 2 gången utan klander. 
 
11. Öfwersten wälborne h. Carl Hårdh lät genom fendricken Johan Bergklyfft tilltala dess 
drängiar Måns Person och Jöns Jonsson för det dhe om een stoorböndag skola utur pijgan 
Wallborg Jönsdåtters kista borttagit 7 ½ kaka brödh, hwarpå drängiarne swarade att efftersom 
det höltz före att bem:t pijga skulle haf:a något brödh undan, sade de det för fendricken, 
hwilken bidit dhem skaffa proff deraff, då om een torsdagzaffton seent för böndagen de läste 
upp Wallborgz kista, tagandes der utur 7 ½ kaka, men kommo för böndagens skull intet till 
uppenbarat för fendricken, emedan han effter middagen warit borta. Fendricken swarade att 
Måns hade een nyckell som gick till pijgans kista, dhermed läste han [fol. 1130r] upp kistan och 
brödet uthtogh, men de sade derom intet för honom el. någon annan, uthan behöllo det, fast 
dereffter hårt frågades om mårgonen, såwäll som middagen, emedan folcket då måtte äta 
brödlöst. Drängarne sw. att de om middagen eij woro hemma. Elliest tillstodh fendricken att 
drängiarne honom berättat dett Wallborg skulle hafft brödh och sagdt att de deraf kunde 
skaffa proof. Om middagen, då folcket fick matt, hade desse drängiar icke warit hemma, och 
strax effter målltijdz hade fendricken gått uth i ägorne. Q. om då när han hemkom, de det för 
honom uppenbarat? Swar, att då reda h. öfwersten fått höra om härom, och som Måns hafft 
nyckell som gick till pijgans kista, måtte han skaffa brödet fram, som ändå alt war behållit. 
Drängiarne betygade att uti ingen annan tancke de togo brödet, än att wijsat fendricken 
[fol. 1130v] då han skulle komma hem, men som h. öfwersten i medler tijdh gick så hårt på 
dem, skaffade de orö[r]t fram. 
 Pijgan Wallborg, som brödet mistat, berättade det böndagz mårgonen hon saknade brödet 
hwilket hon om händer hade, till det andra folcket att uthdela, frågandes då ter effter, så att 
drängiarne det hörde, men de bekiändet intet, uthan smågliste. Om middagz måltijden woro 
de intet hemma, men då måtte folcket äta brödlöst. Een stundh dereffter kommo de heem, då 
Wallborg dem effter brödet frågat, men de hade dertill nekat, hwarföre gick hon till h. öf-
wersten, säijandes detta för honom, hwilken hade kallat dem för sigh och detta dhem förehål-
lit, då dhe äntel. måtte kiännas derwijdh och brödet frambära, som de lagt ofwan förstufwan 
på skullan, så att hon [fol. 1131r] fick det alt igen. Pijgan Wallborg Hellgesdåtter förde samma 
tahlan, der emot drängiarne påstodo att härmed intet tänckt något argt wijdare änn att skaffa 
fendricken proof af det brödh Wallborg hade, hwilket dhe eij wille omtala för än han skulle 
komma hem. Elliest klagade drängiarne att de i åhr mycket swulltit, så att dhe för mehra än 
halfwa lönen hafwa måst kiöpa sigh matt, både i Ståcke och flerestädz. Elliest förklarade 
fendricken att desse drängiar icke med någon annan otroheet äro beträdde, utan sig wäll stält. 
Togo afträde. 
 Resolutionen fins infra [nedan] n:o 35. 
 
12. Ehuruwäll att Joen Jönson i Fogellstadh och Marriby s:n påstodh sig alldrig haf:a till 
Oloff Månson i Nampn såldt dess andell uti swärfadrens hemman Nampn om 3 tunnel., uthan 
att det kiöpebreff som Olof Månson upwijsat af [fol. 1131v] d. 15 oct:r 1687 woro allenast på 
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swägerskans Kierstins wägnar af Jon Jönson underskrifwit, dock emedan samma kiöpebref 
fans tydeligit och af Jon Jönson utan något förbehåld underskrifwit, hwilket och landzskrif-
waren Wargh som wittne haf:r verificerat, warandes samma kiöp derpå 3 gången lagl. up-
budit, nembl. d. 17 oct:r 1687, d. 20 juni och 25 septemb. 1688, fördenskull i krafft af det 2 
och 4 cap. Jord.b. L.L. bör det derwijd förblifwa, dåck åligger Oloff Månson med första 
tillställa Jon Jönson hwad som än på kiöpskillingen för honom resterar. 
 
13. Efftersom regementzfältskiären ehreborn och konstförfarne mäst. Johan Frank har till 
innewarande ting låtit instämma probsten ehrewyrdige och höghwällärde h. Mårten Lundell 
uti dhe wijd sidsta ting d. 16 martij [fol. 1132r] sistledne upskutne måhl angående det h. 
probsten honom i dess inlaga på tinget d. 28 martij 1698 för de hoos apotekaren Molitor 
emot-tagne 20 d:r s.m:t swårligen angripit, jämbwäll och till regementzfältskiärens læsion 
miss-brukat den heliga skrifft, hwilken citation tolfmännen Niels Jöranson i Fanbyn och Måns 
Jonson i Giärde straxt effter d. 12 junij sidstl. hade h. probsten tillstält, det de nu betygade, 
och att h. probsten förklarat, det wille han derpå swara, altså upropades h. probsten d. 28 
septemb. 1 gången, men ingen på hans wägnar infant sig, eij heller någon skrifftelig uhrsächt, 
hwarföre effter processens 2 § sakfältes h. probsten till 1 d:r s.m:t. 
 D. 30 septemb:r upropades dito parter, men å h. probstens sijda war ingen, eij heller 
någon uhrsächt anförd, hwarföre och på regementzfeltskiärens trägne anhållande emottogz 
och uplästes hans memorial, dher uti [fol. 1132v] regementzfeltskiären påstår att saaken måtte 
effter processen företagas och slutas, alldenstund effter domen han sig förskaffat sahl. Moli-
tors änkias attest, dhen han upwiste, daterat d. 27 april sidstl., der uti hon betygar det hennes 
sahl. man ombidit regementzfeltskiären att emottaga och till probsten öfwerföra de 5 r.d:r som 
woro öfwer af de 20 r.d:r som Wertt Möller till medicamenter[s] upphandlande med brukt, 
dher emot han lämbnat sin revers och att wijd dess præsenterande, regementzfeltskiären 
skulle peningarne till probsten lefwerera. Med samma attest fölgde och ett bref om 24 d:r 
k.m:t[z] fodran af h. probsten för medicamenter effter rächning. Och såsom af probstens 
inlagor nogsampt skall finnas huru swårt han regementzfeltskiären angrijpit, den han sig ord 
från ord åberopar, dy påstår han på alla puncter at ährhålla reconvention, [fol. 1133r] så för dhe 
ährrörige beskyllningar och många anförde smädeord, som expenser till 10 d:r s.m:t. 
 (Slutl. begiär han tingzrättens attest om h. probsten appelerat emot tingzdomen d. 26 
martij 1699 och sin appellation prosegverat [fullföljt] emot de 20 d:r 16 öre s.m:t att han derpå 
må execution ährhålla med mehra.) 
 Häradzrätten fant wäll at regementzfeltskiären fullgiort domen med dhe deciderade docu-
menters anskaffande, men önskade doch at h. probsten uti denne saken, som criminell, hade 
comparerat, på det dhen kunde een gång slutas. Hwad ordsaak probsten hafft att afresa wiste 
man icke egentel:n, utan för 14 dagar sedan, lijtet för än han afreeste, skall han till länsman 
Barck sagt det han af högl. Kongl. håffrätten woro citterat i h. capiten Hammarsciöldz saak, 
och kunde dy intet afwänta tinget, men deröfwer hade probsten ingen skriftelig underrättelse 
lembnat, mindre något bewijs till sådant sitt föregifwande. [fol. 1133v] Derföre påstodh rege-
mentzfeltskiärn så mycket anständigare om slut i saaken. 
 Dhe 20 d:r s.m:t angående, så war det wist att han intra fatalia der emot appellerat, men 
till lagmanstinget d. 25 hujus, deröfwer ingen stämbning på regementzfeltskiärn uthtagit, det 
befallningzman Bachman, hwilken på h. lagmans wägnar citationerne expidiera skulle, be-
wittnade, derföre wille regementzfeltskiärn bem:t saak hafwa disert och icke wijdare der uti 
swara, utan nu effter domen niuta een prompt execution. 
 Detta blef aff rätten öfwerlagt och resolverat att ehuruwäll regementzfeltskiärn enständigt 
påståår det h. probsten, som lagl. är citterad, måtte effter processens 2 § in contumaciam 
dömas, så till hufuudsaken som expenser, alldenstundh han till sin bortreesa ingen laga ordsak 
wijsat el. angifwit, dock emedan detta är een criminall sak, hwartill processens 2 § icke 
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egentel. kan [fol. 1134r] lämpas, så att h. probsten frånwarande, och som contumax der uti må 
dömas, fördenskull anstår det icke häradzrätten den afsluta för än h. probsten kommer siälf 
tillstädes, hwartill, der probsten med goda eij skulle låta sig bequämia, har regementzfelt-
skiärn högre handens handrächning att ålijta, det probsten till extraord. ting, om det ährhållas 
kan, el. ord. ting sigh må infinna. För uteblifwande wijd 2 upprop skall han effter processens 
2 § ährläggia 2 d:r s.m:t, och i öfrigit warde expenserne regementzfeltskiärn reserverat till 
sakens äntel. sluut. 
 
14. Uthi dhen för detta här anhängige och agerade saak emellan ländzman Michell Barck och 
wälb. fru Maria Rudbäck med munsterskrifwaren Anders Hambræus och pijgan Margreta 
Enockzdåtter angående olofl. handell medh åthskillige wahror, så och ostämplat tobak, woro 
nu alla wederbörande instämbde, [fol. 1134v] och fördenskull företogz samma saak, då fru Rud-
bäck låtit insända sin skrifftel. förklarning af Granboo d. 21 hujus, dher uti hon protesterat 
emot Hambræi angifwande som een osanning, att dhe saker som Margreta Enockzdåtter till 
Jemptelandh uppfördt warit fruns, ty hon som een änckia af ringa medell har eij kunnat så 
mycket godz hijtt upp äfwentyra, och hade det warit hennes godz, hade hon med större avance 
det i Mällpad kunnat föryttra, och Hambræus pijgan alldrig hoos sig inrymdt med sådan olåfl. 
handell, der icke godzet emot betallning af honom hade warit förskrifwit, ty sädan pijgan kom 
upp med bem:te godz, skall på hans begiäran frun tillåtit henne blifwa der quar, godzet för 
honom att föryttra, till hwilket han rätt ägare war, och een dell redan betalt, så att frun det eij 
mehra ägde. Tobaket angående, så skall alldrig bewijsas det hon dermed någon olåflig 
[fol. 1135r] handell brukat, utan der något ostämplat tobak är funnit hoos Hambræus, må han 
sökia wederbörande före, anhållandes i det som det öfrige att blifwa från länsmans åtahl 
befrijad. 
 Margreta Enockzdåtter lät och insända dess skrifftelige förklaring af Granboo länsmans-
gård d. 18 hujus, förmälandes att det icke warit hennes, utan fruns handell, hwilken henne 
skall befalladt att med bem:t godz reesa till Jempteland, der det att föryttra, förmodandes dy 
sig härutinnan icke kunna tilltalas. Dher näst bl[e]fwe förra protocollen upläsne, af åhr 1696, 
1698 och 1699, då wijdh 1696 åhrs protocolls upläsande befallningzman påminte det Hamb-
ræus eij bort så swara tolfmännen, som woro till honom och förkunnade pijgan aresten. Läns-
man sadhe att dhå han första gången war tijt, söckte Hambræus honom med hugg, dertill han 
nekade, begiärandes utan affect fåå agera. Honom frågades om han håller någon af rättens 
medell suspect? [fol. 1135v] Swar: näij, utan länsman hade giort illa, att han eij drifwit på 
saken, utan låtit den liggia så länge. Länsman swarade att der till woro Hambræus wållande, 
som den ena gången efter den andra sökt fåfänge undanflychter, ty då han godset först öfwer-
kom, nämbde Hambræus intet frun för än wijd 1698 åhrs ting, och hwad beswär han hade 
innan han fick ut godzet, weeta tolfmän Lars Olson och Pehr Erson i Wagle betyga, ty då de 
blefwo honom warse stucko dee det aff wägen, ringarne och knapparne satte sig pijgan på i 
sängen, bodnyckelen fick han med möda uth, der fant han speglarne, och i källaren 22 rullor 
tobak, hwilket Hambræus sade wara sitt, och dy tog länsman allenast det som war ostämplat 
till 2 rullor, och nu wägde 2 skålpund. Hambræus påstod äfwen nu att det war hans tobak, 
men intet det andra, och samma tobak hade han fåt från frun. [fol. 1136r] War något ostämplat, 
må hon swara före, skolandes frun med een attest bewijsat att det plägar hända, när man på 
spinnerijen kiöper tobak, att en el. annan rulla plägar ostämplat föllia med, hwilken attest 
skall till häradzhöfdingen wara öfwersändh, hwilket han sig icke kunde ärindra. Hambræus 
sade wijdare att och stämpelen under wägen på kiärran kan stötas aff, men när desse rullor 
noga påsåges, kunde dher ingen lijknellse effter någon stämpell skiönjas. Q. ländsman, om 
Hamb-ræus honom slagit? Swar, att han honom undsade att om det icke woro som det woro, 
skulle han gifwa länsman annat slag. Män Hambræus nekade dertill, säijandes att han wäll 
wiste bättre än i sådant ährende öfwerfalla ländzman. Tolfmännen betygade att dhe intet så 
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noga mintes orden, men nog föllo några ord dhem emellan, dåck rörde han ländsman intet, 
utan gaf honom och dhem dricka ibland. [fol. 1136v]  
 Emot fru Rudbäckz skrifft protesterade Hambræus, påståendes att frun hade godzet med 
pijgan upsändt som sitt egit att föryttras, men tobaket fick han på credit. 
 I anledning af Hambræi förklaring wijd tinget 1698, 2 puncten, förehöltz Hambræus att 
han då hade påståt, det alt godzet hörde frun till. Huru kan han då som nu föregifwa hafwa 
tagit det på credit? Swar, att effter frun det hijtt upp skickade och på honom brachte, så må 
hon och ståå her före. Ländzman sade att emedan godzet såwäll som tobaket är i Hambræi 
huus tagit, så håller han sig till honom, och söke han sin fångesman. Men Hambræus 
insisterade ändå att frun måtte swara. Befallningzman, har frun för sin rächning skickat upp 
godzet att sällias, så är det ju landzkiöp, derföre alt godzet bör wara confiscabelt. Hambræus 
swarade att då pijgan kom hijtt med godzet tog han det [fol. 1137r] emot på credit, och betaltes 
effter handhen, hwilket han sedan förklarade wara förståendes om tobaket, och hade pijgan 
ändå hafft mehra tobak, det hon här och der uthborgade, som hoos Lars Ollson i Wagle 2 
skill., det Lars tillstodh än wara obetalt, och kåstat 2 caroliner, men warit stämplat, jämbwäll 
och till een hopp dragoner. Hwaröfwer regementzskrifwaren Molin skall een lista hafwa, dher 
effter han betallningen af dragonerne upfodrat. 
 Honom förehöltz det han eij allenast hafft pijgan och godzet i sitt huus, och det hysat 
inom sine lås och nycklar, uthan 1696 då det jempte pijgan arresterades sagdt att han derföre 
wille swara, men icke ett ord rört om frun, att hon det ägde för änn effteråth, hwartill han inga 
skiäll hafwer, så synes han böra ståå för alt sammans. Ille sw. att pijgans breff wijsar nog-
sampt att frun ägdt godzet, elliest war intet [fol. 1137v] pijgan i hans, utan i Swän Pehrsons 
stufwa wijd porten. Swän Person betygade sig intet hafwa gifwit henne tillståndh der att 
handla, utan war detta skiedt medan han war på slåtten, men när han hemkom och blef sådant 
warse, wille han straxt hafwa henne uth. På tillfrågan om denne pijga hade något pass? 
swarade Hambræus att hon hafft Villensens breef. Honom förehöltz det Villensens ingen 
macht hade att tillstädia sådant landzkiöp, twärt emot lag och Kongl. förordningar. Wijd 
reesan hijtt upföre hade och länsman i Brundflo hoos denne pijga öfwerkommit 1 tunna malt, 
6 st. manfolckzmössor af cartun och 6 nållbref, som och än ståå under arrest. 
 Hwilket med det förra wärderades: 
 6 st. små speglar gemena à 1 ½ öre st.   – :   9:  – 
 23 st. skiortknappar af teen gemena à 1 öre [paret]  – : 11 ½ 
 10 st. förgylte mässingzringar à 4 öre st.    1:   8:  – 
 2 skålpund tobak ostämplat à 10 öre skålp.   – : 30:  – 
[fol. 1138r]  
 1 tunna malt     2: 21:  8 
 6 st. nattmössor à 4 öre st.    – : 24:  – 
 6 st. nållbref à 1 öre st.    – :   6:  – 
 2 skålp. stämplat tobak hos Lars Olson i Wagle   1:   8:  – 
      7: 21: 20 
 
 Häreffter wart saken med nembden öfwerlagd till doms, som wijsar n:o 34 [se § 34]. 
 
15. Regementzfeltskiärn mäst. Johan Franck kiärade till hustru Elisabet Olssdåtter, vulgo 
[känd som] Siöbergz Lissbeta, för det sedan han förledit åhr 1698 hade om hösten henne lagl. 
städiat och hon jämbwäll gåt i tiensten, skall hon effter 6 wekors förlopp olåfwandes gått från 
honom, då genom befallningzmans handrächning han fick henne tillbakas, men under skien 
att hon skulle koka i eett bröllopp gick hon bort och kom sädan alldrig igen, hwarföre påstod 
mäst. Johan att hon dherföre måtte lagl. plichta. Lissbeta sade sig ingen stediepenning fått, 
och derföre eij heller till någon åhrstienst skylldig, uthan hade [fol. 1138v] hon elliest warit 
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hoos feltskiärn honom att hielpa arbeta. Franck sade att hon fått een carolin, det hon föregaf 
sig bekommit för några caroliner hon länat hans hustru, hwartill han nekade, säijandes att 
Liss-beta woro een lätt[j]efull persohn, som wähl orkade arbeta och taga tienst, men hon skall 
mäst liggia i gårdarne och dåsa med drag. Glombock och förargerligit lefwerne föra, derföre 
be-giärte länsman att hon måtte utur sochnen el. optaga åhrstienst. Der emot hon beklagade 
sin siukeligheet, att hon eij förmåtte tiäna, utan elliest med stickande och annat småt arbete 
sig nähra. Denne pehrson war wäll något till ålders, men lell aff de kraffter att hon åhrstienst 
taga kunde, och sade mäst. Johan att han i löhn tillsagt henne genom sin hustru 24 d:r k.m:t. 
[fol. 1139r]  
 Resolutio. 
 Såsom hustru Elisabet, sedan hon tagit stediepenning och een gång wärkel. trädt i tienst 
hoos regementzfeltskiärn, har uthan hans låff och minne gått der ifrån, dy skall hon effter 
Kongl. Maij:tz placat de a:o 1686 om läijohion § 4 böta så mycket som lönen är, den rätten 
effter wanligheeten modererat till 3 d:r s.m:t och för öfrigt, som Elisabet icke tagit ständig 
tienst, måtte hon och effter såsom een löösdrifware ansees och straxt utur sochnen sig förfoga. 
 
16. Såsom de wittnen hwarmed drag. Hans Bremer will bewijsa sin opassligheet d. 4:de stoo-
ra böndagen han war från kyrkian woro siuker, dy lämbnades honom dilation till nästa ting 
dem att framskaffa. 
 
17. Effter hållen huusesyn kiärade Johan Jonson i Genwall till förra åbon Erich Pärson för det 
han i de 4 åhr han bem:t hemman [fol. 1139v] åbot, han icke som wederbort skall det bebygt 
och häfdat, och fördenskull är wijd huusesynen dherwijd fundne 88 d:r 19 s.m:tz fehlachtig-
heeter. Erich Person förmenar sig hafwa dess skylldigheet fullgiort förmedelst dhen stufwa 
han dher upsatt. Jon Johanson upwiste en förlijkning dhem emellan af d. 26 sept. 1698, dher 
uti Erich Person uti ett för alt låfwar 6 d:r s.m:t, hwilken förening han icke förneka kunde, och 
dy resolverades att såsom dhen upsatte stufwan effter Kongl. huusesynsord. 5 § för 4 åhrs 
bygnad eij giör fyllest, så bör Erich Person de för bristen uthfäste 6 d:r s.m:t straxt betala, så 
och i expenser ährläggia 24 öre s.m:t. 
 
18. Såsom det slåttstycke Pehr Jacobson i Hara prætenderade från cronohemmanet i Sanne, 
Carl Jonssons, påstodh liggia [fol. 1140r] innom Sanne råågång, så bör det derwijd blif:a till 
dess det genom synn lagl. dher ifrån winnes. 
 
19. Emedan wijd den huusesyn som förledin d. 13 juni och 15 juli höltz på regementzpas-
torens boställe Wästerhuus, kyrckioherden ehrewyrdige och wällärde h. Erich Huss för dess 
ena åhr 1696 förklarades till [succe]ssorn skylldig at betala 11 d:r 30 öre s.m:t, män honom 
dess regress hoos landbond[en] Oloff Nillson lämbnat, altså och genom regementzskrifwaren 
wälb:de Niels Molijn sökte h. kyrckioherden att såsom Oloff Nillson har för uthlagor detta åhr 
brukat boostället, och derwijdh niutit den wijd indellningen skiedde förmedlingen från 6 till 3 
tunnel. som h. kö[r]ckioherden bort till godo komma, det måtte han och ståå för bygnaden, 
och alldenstundh Oloff Nillssons hustru det samma tillstodh, icke undandragandes sig bygna-
den [fol. 1140v] för samma åhr, fördenskull dömdes och Olof Nillson desse 11 d:r 30 öre s.m:t 
af dess först fallande medell eller, der de eij finnas, af brandstoden att betala, så frampt med h. 
pastorn Omberg han eij kan öfwerens komma för dhem att byggia. 
 
20. Förentes feltwäbelen Carell och Pehr Ollson i Rexsiön att Pehr Ollson med 2:ne dagz-
wärken skulle rödia i Steensängiet. Men angående dhen swedh Pehr Ollson skall huggit in uti 
feltwäbelens slått, och Pehr Ollson påstodh komma honom till, der öfwer skulle 2 goda män 
dhem emällan syna. 



 322  

 

21. Det fodrade Olof Olson i Mikelsgårdhen Pehr Simonsson i Bärge, för åboo å Mikelsgår-
den, det ena åhret Pehrs måg Jonas halfwa hemmanet med honom brukade, [fol. 1141r] effter-
som Pähr Simonsson skall derföre betallning af mågen upburit, men emedan Pähr Simonsson 
dertill nekade, och hand bör hand föllia, dy åligger Olof Ollson att sökia principalen, som är 
Jonas Jonson, för detta. 
 
22. Företogz hållen huusesyn på skattehemmanet Genwall 1 ½ tunnel. dragonehåll wijd lijff-
compagnie, det Johan Johanson Swan 1698 om wåren sig tillhandlat, hwars fehlachtigheeter 
funnes till 88 d:r 19 s.m:t, och emedan Johan Swan har det sig tillhandlat som det för ögonen 
stodh, dy måtte han för bristen swara, allenast han af förra landboen Erich Person undfår 6 d:r 
s.m:t, skolandes han bristen innom 3 åhr bättra, dåch blif:r i medler tijdh till Kongl. Maij:tz 
säkerheet hemmanet intechnat. [fol. 1141v]  
 
23. Efftersom fehlachtigheeterne wijd cavallerije tilldellningz skattehemmanet Swedie, hust-
ru Anna Andersdåtters, 3 tunneland, i anledning aff hållen huusesyn eij funnes högre än till 7 
d:r 16: 8 p. s.m:t, så tillsades hon dhem nästkommande åhr att bättra. 
 
24. Anbelangande dhe 16 d:r 7 s.m:tz fehlachtigheeter som effter förrättad huusesyn befun-
nes wijd cavallerie tilldelningzhemmanet Swedie 3 tunneland skatte, Oloff Olsons, så blef re-
solverat att han dhem nästinstundande åhr skall reparera, hwartill han och aff nämbden pröf-
wades mächtig. 
 
25. Företogz hållen huusesyn d. 17 juni på feltväbels booställe wijd lijffcompagnie Swedie af 
2 tunnel. crono, hwilket [fol. 1142r] fendricken edell och manhafftigh Johan Bergklyft har åhr 
1696, 1697 och 1698 åbot, men feltväbelen Johan Lorentz Carell innewarande åhr till brukz 
antagit. Effter synen bestego sig fehlachtigheeterne till 44 d:r 20 öre s.m:t, men när låsen för 
bäggie stufworne blefwo afdragne, 1 d:r 4 öre, emedan i föllie aff huusesynsord. 29 § behöri-
ge lås dessutan finnes, så och 2 d:r 16: 16 af kiällarebodh, som effter d. 5 § allenast för ett 
åhrs bygnad bestås, wart rätta summan 40 d:r 31: 8, hwaröf:r med h. fendricken fölliande 
liquidation affattades. 
     s.m:t     s.m:t 
H. fendricken undfått af  Här emot giörs fändricken 
löfftesmännen effter 1696  gåt för hwardagsstufwan   2: 16:  – 
åhrs dom 51: 18:  8 För giästestuf:n effter wärdering 10: 22: 16 
Dess åhrl. bygnad i 3 åhr  Wisterhuuset   2:  – :  – 
à 6 d:r 28: 8 åhrligen  20:  – :  – Sädes- och miöhlbodh   4:  – :  – 
Åhrlig rödning ½ tunnel.   Hemblighuuset   1:  – :  – 
à 3 d:r t.l.   9:  – :  – 
[fol. 1142v]   Badstufwan   1: 21:  – 
Medh stängiande, täckiande  Stallen ny upsatt 17: 26:  – 
och dijkande är effter-  Dyngstan för fäähuuset  – : 16:  – 
kommit h. fendrickens  Swijnhuuset   1:  – :  – 
plicht, på humblegården  Kornladan reparerat   5:  – :  – 
felar effter förra synen   1: 10: 16 Dör till halmskiulet  – :   8:  – 
Fäähuustaket har wijd  Porten  – : 16:  – 
fendrickens anträde warit  Ny lada i Rexsiölegden   1:  – :  – 
färdigt, men nu fehlar till  Röstat upp 1 ½ mäling   1: 16:  – 
5 d:r 16, som effter 5 § i  Plank och port wäster i gården  – : 12:  – 
husesynsord. han graveras  Afrögdt skogen wäster i sweden  – : 21:  – 
före    5: 16:  – I Timmermyran dito   1: 16:  – 
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   Inlöst Steensänget efter domen   3:  – :  – 
   100 famnar giärsell öf:r dess 
   skylldigheet à 1 öre st.   3: 14:  – 
   [borde väl bli 3: 4?] 
   Anbelangande den bekostnad af 
   18 d:r 14: 16 som fendricken  
   giort på framcammaren, så  
   emedan synemännen funnit samma 
   cammar nödig, så blif:r dess 
   bekostnad till högre handens 
   wijdare gotfinnande h. 
   fendricken bestådd 18: 14:  – 
   Saldo som h. fendricken för sine 
   åhr bör till feltväbelen Carell 
  ________ betala 10: 17:  – 
 Summa 87: 13:  – Summa 87: 13:  – 
[fol. 1143r]  
 
 Hwad dessuthan brister åligger feltwäbelen på dess åhrl. byggnad effter handen bota. 
 
26. Oppbödh Joen Ollson Måling hemmanet ibidem, kiöpt aff Oloff, Hemming och Pehr 
Jonss söner d. 17 jan. sidstl., 2 gången, med förbehåld som wijd första upp[budet]. 
 Oppböd Anders Modig Stackrijs hemmanet 3 gången, den 1/3 crono undantagen, med 
förbehåld som för, alldenstundh det gåår utom börden. 
 
27. Oloff Månson i Nampn och Sunne Frössö s:n kom för rätten och anhölt om fasta på 
skattehemmanet ibidem, Niels Hanssons, 3 tunneland, kiöpt d. 15 oct:r 1687 för 52 d:r s.m:t, 
efftersom det war lagbudit och alt sädan d. 25 septemb. 1688 ståndit. Men emedan alla up-
buden med förbehåld af Kongl. Maij:tz höga rätt är skiedde, efftersom [fol. 1143v] Olof 
Månson är obördig, dy skulle det Hans Kongl. Maij:t först i underdånigheet hembiudas, 
warandes det dragonehåll wijd lijffcompagnie. Hafwer god åker, lijten slått, god[t] mulbete, 
ringa timmer-skog, men giärdzell och wedbrand [y]mbnigt, barckskogh, men ingen till 
näfwer, diurfång, el. fiske intet, förutan i Stoorsiön litet, quarnställe är från gården borta, och 
ändock detta hemman är kiöpt för skatte, fans lell i Jordeboken 1 tunnel. wara crono. 
 
28. Dragon Erich Palmquist klagade öfwer skallmäijeblåsaren Abram Sidenius för det han 
förleden sommar om een måndag i Ståcke skall [sig] illa slagit och öfwerfallit, hwilket skall 
så passerat att dagen föruth drack Sidenius hos Påhl Högman i Ståcke, emot afftonen böd och 
Påhl [fol. 1144r] Palmquist inn, då dhe alla woro druckne, och så bleff Abram ondh på honom, 
och högg honom åth hufwudet med wärjan, men giorde då ingen skada, utan blefwo de derom 
förlijkte, derpå Palmquist gått bort. Måndagzmorgonen gick han åter tijt effter något som han 
hoos Påhl lämbnat, derest Abram än war quar, och tillfrågat Palmquist om han wille giöra 
råck åth honom, men för än han fick swar, slog Abram till hufwudet med een spansk rör 
[rotting] 8 à 9 slag, så att Palmquist måtte uth, och innan han fick upp porten fölgde Abram 
effter, slåendes honom i hufuudet med een kiägla, då Palmquist retirerat sig in i stufwan, men 
Abram skall fölgdt effter och kostat honom med een steen så att han fallit omkull, och lijka 
fult skall Abram honom slagit, hwar utaf Palmquist [fol. 1144v] skall i hufuudet fått 4 st. såår 
och 5 blånader i ansichtet, 2 på handen och 2 på benen, anhållandes at Abram för sådant måtte 
lagl. straffas, så och betala fältskiären sampt tijdespijllan, wärk och sweda. 
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 Abram wille nu intet swara, emedan han ingen citation afwetat för än i afftons, och dy har 
han inga wittnen med sigh, som honom till sakens uplyssning nödige äro. Länsman sade sig 
sändt 2 tolfmän i hans huus, som lembnat stämbningzsedelen hoos hustrun, effter Abram eij 
war hemma. Abram sade att det öfwer 14 dagar sedan han reeste till Brundflo, och så intet 
war hemma för än i afftons, som och så i sanning befans. Äntel. begaf han sig att höra 
Palmquistz wittnen, men att intet slut skier för än och hans wittnen komma, nekandes icke 
Abram det [fol. 1145r] han ju slagit Palmquist för dess öfwerfall och otijdiheet, men intet så 
fölgdt honom uth och in, uthan hade Abram 3 gånger måst fly hans lagh, men han kommit 
effter. Emot Palmquistz wittne drag. Anders Wass war intet jääf och dy berättade han edel:n 
att när Palm-quist om måndagen kom till Stocke att sökia een halsduk, taltes dhe om een 
sönderbrutin skallmäija. I det tog Abram een kiäpp och gaff Palmquist några slag, Palmquist 
lopp uth och Abram effter och slog honom, hwarmed såg Wass intet. Sedan hade dhe både 
gått och intet slagitz, som han sågh, för än de kommo ut till östre porten. Hwad der hende såg 
Wass eij heller, effter han gick på sitt arbete, men Palmquist hade ropat en gång: tag från mig 
honom. Tog afträde. 
 Palmquist beropade sig på Påhl skallmäijblåsare och gossen Mattias, men den förra war 
eij tillstädz, och den andra för ung att wittna. Derföre [fol. 1145v] lämbnades saken till näste 
ting, att wittnen å bäggie sijdor må inkomma, såwäll som feltskiärens attest om sååren. 
 
29. Oppbödh Måns Nillsson i Ståcke Glasätt hemmanet effter tingzdomen d. 3 octob. 1698 3 
gången. 
 
30. Ehuruwäll Carl Olson i Miälle wijd den huusesyn som förl. sommar höltz på Öne 
boostäl-le förnekade sig afstådt det timmer som han framfördt emot det att h. 
regementzquartermäs-taren Treffenberg skulle låta honom åhr 1696 bruka Miälle gården, 
dåck emedan Carl Ollson sedan contractet d. 27 martij bem:t åhr blef honom wijsat, har måst 
äntel:n det wederkiännas, alt derföre bör regementzquartermästaren för samma timmer af Carl 
Olson hafwa sin för-nöijelse, i fall samma timmer woro [fol. 1146r] Carl Ollson på dess 
byggnad wijd sidsta liquida-tion godt giort. 
 
31. Länsman Michell Barck tilltalade wäll hustru Barbro i Ståcke och Oloff Andersson i Kyr-
kiobyn för otijdig öhlsällning emot förbud, men emedan länsman eij kunde dhem det bewijsa, 
blefwo dhe dhenne gången befrijade, och warnade sig för sådant att achta. 
 
32. Om dhe 4 engeslandh som äro från cronohemmanet Knytta och Gunnar Månsson wijdh 
sidsta landzting supplicerat, om hwilket till tingzrättens ransakning är remitterad d. 2 
septemb. sidstl., intygades af nämbden att een ben:d Elias Swänsson, som åbodde Knytta 
hemmanet, hade för 30 åhr sädan såldt bem:te slåtter till länsman Swanbärg, hwilken war 
ägare aff läns-mansgården Håff. Een tijd dereffter sålde åter Swanbärg [fol. 1146v] dhem till h. 
landzhöfding-en Ulfsparre, då warande öfwerste, men han kom aldrig i possession mehra än 
aff en slått, som än idag häfdas under Kongzgården, [men de andra 3 till länsmansgården.] 
Huru högt h. landzhöfdingen dhem inlöst före wiste ingen. Länsman kunde ingalunda bem:t 
slått umbära om hans boställe skall sig bära. Samma klagan förde och Gunnar efftersom och 
nämbden betygade att bägges boställen bestodo af swag slått och willkor, hwilket alt h. barons 
och landzhöfdingens decision underställes, som en tuist cronohemmanen emellan. 
 
33. Angående dhe 14 d:r 14 öre s.m:t uthlagors rest som Jonas Kuut fodrade af Niels Siuhls 
änkia i Hägle hust. Merit för åhr 1679, anhölt enkian få giöra eden att det woro betalte, hwar-
med Kuut war [fol. 1147r] till frijdz, dåck att med eden anstår till nästa ting. 
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34. [forts. från § 14] Emellan länsman wällförståndig Michell Barck, kiärande, och wälb. fru 
Maria Rudbäck med munsterskrifwaren wäll:t Anders Hambræus och pijgan Margreta 
Enockzdåtter, swarande, angående någon olåfl. handell med tobak och andra wahror, som 
klagas öfwer, jempte arreste bråt med mehra, är detta Sunne tingzrättens dom, afsagd i Frösöö 
sochnestufwa d. 30 septemb. 1699. 
 Ehuruwäll munsterskrifwaren Hambræus med Margreta Enochsdåtter föregifwer att 
bem:t godz, doch tobaket undantagandes, woro fru Rudbäck tillhörigt och af henne hijt upp 
sändt att försällias, dåck emedan frun dertill enständigt nekar, påståendes att effter Hambræi 
begiäran hon hade det hijt skickat och honom på cridit lembnat, jämbwäll och tillstodh pijgan 
på hans [fol. 1147v] anhållande att blifwa quar, bem:t godz för honom föryttra, hafwandes frun 
contrarium [motsatsen] eij kunnat bewijsas; fördenskull och wijd så beskaffat saak warder fru 
Rudbäck i detta måhl frijährkiänd. Icke heller har tingzrätten kunnat Hambræus för denne 
handell graveras, alldenstund han med godzetz föryttrande eij finnes hafwa sig wijdare be-
fattat än att han har Margreta Enoksdåtter, som passlöös warit, uti sitt huus med godzet 
intagit, för hwilket han i föllie af Kongl. Maij:tz stadga om läijohion af åhr 1686 § 1 skall böta 
40 m:k s.m:t. Men Margreta Enochzdåtter, hoos hwilken godzet är tagit, hwarmed hon farit 
landet omkring, det att uthprångla, skall effter d. 17 § uti 1617 åhrs handelsordinan[tie] böta 
40 m:k s.m:t, så och godzet wara confiscabelt. I lijka måtto skall hon och för arrestebråttet 
[fol. 1148r] böta 40 m:k s.m:t effter det 6 cap. Kiöp.b. L.L. § 1. Det ostämplade tobak hwadh 
wijdkommer, så ehuruwäll Hambræus föregifwer sig det af frun undfåt hafwer, efftersom det 
skall hända att när parti tobak i spinnerijen sällies, det några ostämplade rullor plägar föllia, 
hafwandes och länsman med tolfmännen som tobaket togo, intygat att desse rullor woro af 
samma slag som det stämplade de quar lembnade; altderföre kan det intet för något förbudit 
godz ansees, men som olåfl. handell därmed är drijfwen, warder det confiscationen under-
kastadt. I öfrigit skall länsman sig underrätta hoos hwilka elliest dhenne pijga har crediterat, 
der öfwer hoos regementzskrifwaren skall een lista finnas. 
 
35. [forts. från § 11] Häradzrätten har dhenne saken noga och [fol. 1148v] medh flijt öfwerlagt, 
och alldenstund det af föregående ransakning eij kunde antagas att desse drängiar, Måns Pehr-
son och Jöns Jonsson uti full intention och tancka att stiähla, hafwa desse 7 ½ kaka brödh pij-
gan Walborg afhändt, efftersom på den hendellsen de det wäll bättre förwarat och aff wägen 
brackt, utan fast mehra finnes det att de någon misstanka hafft, det Walborg olåfl. skolat 
hafwa något brödh undan, hwarom de för fendricken talt och han bidit dhem skaffa prof 
dheraff, det de och giort, fast de straxt för böndagens skull eij kommit till wäga det att uppen-
bara, så kunna dhe eij heller säijas hafwa Walborgz kista upbrutit, emedan dhen ena drängens 
nyckell gått dhertill, det och Wallborg wettat, så att enn [fol. 1149r] och annan gång hon sig af 
dhen betiänat, hwarföre och wijdh så beskaffat saak, och i föllie af d. 35 domreglen, jämbwäll 
och i anseende dertill att desse drängiar sigh elliest troligen förehållit, warda dhe i detta måhl 
befrijadh. 
 
36. Bewilliades Thol Torfinsson i Bräcke och hafwa skiöttning och fasta på Lars Erssons 
hemman ibidem, effter transactionen d. 10 junij 1695, alldenstund det war lagbudit och alt 
sedan 5 oct:r sidstl. oqualt ståndit, eij heller war någon som nu hade dherpå att tala. 
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Extraordinarie ting 30 januari – 1 februari 1700 
 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 612r – 642v, RA.  
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21a, fol. 1r – 30v, ÖLA. 
 
Anno 1700 d. 30 januarij höltz extraord. ting i Sunne s:n och Degernäs, närwarande häradz-
skrifwaren wälb. Zacris Warg med halfwa Owijkens och halfwa Rödöns tingelagers nämdh. 
[ Owijkens tingelag  Rödens tingelag 
 Anders Pålsson i Jåxåsen  Håkan Enarsson i Storgård 
 Olof Ersson i Hwattiom  Edfast Jonsson i Gräffte 
 Gudmun P i Häggen  Olof Jonsson i Trången 
 Jöran Pärsson i Kiöfra  Måns Ersson i Tomptom 
 Jöns Pärsson i Ångrån  Pär Jonsson i Dwärsätt 
 Jöns Hindersson i Hallom  Nils Olofsson i Wijke ] 
 
1. Aldenstund högl. Kongl. hofrätten igenom dess nådgunstige skrifwelse af d. 18 novem-
b:is sidstl. har befallat, det på ett extraordinarie ting skulle definitive dömas öfwer dhen frija 
skiutz som för detta ländzman Alexander Pålack skall nyttiat och obetalt lembnadt, 
hwaröfwer extraord. tingzrätten d. 18 martij 1696 allenast interlocutorie hafwer resolverat; 
fördenskull och till underdån-ödhmiukt föllie dheraf, är terminen till besagde extraord:ie ting 
utstäld till idag d. 30 januarij, hwarom såwäl Pålak som h. generalmajoren och [fol. 612v] 
öfwersten wäl-borne h. Carl Gustaf Frölig jempte h. öfwersten wälborne h. Carl Hårdh äro 
notificerade, sampt på Pålaks begiäran instämde att wijsa och påminna hwad de wijdare denne 
skiutz an-gående torde hafwa att andraga. Så woro och de bönder af hwilka Pålack besagde 
skiutz skall niutit, instämde och tillstädes. 
 Öfwersten wälborne h. Carl Hård medh Pålack infunno sig straxt, men på h. gen.majorens 
och öfwersten Fröligz wägnar ingen, ehuruwäl h. gen.majoren har stembningen d. 11 hujus 
handfångit, som af dess bref daterat Mårnäs d. 24 hujus nogsampt fans, och sedan man en 
stund på dagen hade wäntat, tordes man eij längre uppehålla dhe närwarande parterne med 
nämden, utan saaken företaga. 
 Elliest, nämden angående, så [fol. 613r] emedan då denne saaken 1696 förehades, dertill är 
brukad halfwa Owijkens och halfwa Rödens nämd, efftersom en dehl af ordin:ie nämden dels 
interesserade i saaken, dels och med Pålack uti strijdigheet lågo, dy är och nu samma nämd 
hijt kalladh. Sedhan ämbnade tingzrätten till en begynnelse uppläsa protocollen, så wijd 1695 
åhrs commission som 1696 åhrs extraord. ting, men h. öfwersten inlade dherwijd en deduc-
tion, dhen han påstodh aldraförst måtte upläsas, efftersom dhen något särdeles innehöllo, och 
emedan Pålack dher emot icke heller exciperade, dy blef och ofwanrörde skrifft föreläsen, 
dheruti h. öfwersten giör en utförlig relation med dess allegatis om Pålacks resa härifrån 
landet, så och begynnelsen huru klagomålen öfwer honom inkommit, så om pålagorne som 
skiutzen, och h. öfwersten dem till h. gen.majorn och öfwersten [fol. 613v] Fröligh öfwersändt, 
som derpå swarat, jembwäl och h. öfwersten notificerat om ländzmans tienstens vacantie på 
Frössön med mehra. Och hwad h. gen.majorn och landzhöfdingen såledz h. öfwersten 
notificerade, skall h. öfwersten bort hålla för sant. 
 Några dagar effter d. 7 julj är Pålack hijt igen kommen från Gefle, och några dagar för d. 
13 eiusdem skall regementzquartermästaren Treffenberg öfwergifwit några dragouners och 
rusthållares beswär öfwer Pålack öfwer tagne och obetalte lembnade skiutzsar, dhem h. 
öfwersten har h. gen.majoren öfwersändt, med mehra, fåendes till swars, det h. öfwersten 
skulle låta Pålck komma till muns med desse klagande, och om det så finnes, som dhe klagat, 
låta Pålack komma i arrest, som brefwet af d. 28 julj 1694 wijdare uthwijsar, hwilket förhör h. 
öfwersten [fol. 614r] i någras åhöro förrättadt, och dherwijd påmint Pålack swara Ja eller Näij, 
då han alt swarat Ja till deras klagan, och alt derföre effter bekombne ordres lembnade h. 
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öfwersten honom under arrest, men hade han nekat och h. öfwersten honom ändå tagit i arrest, 
då hade han giort emot h. landzhöfdingens befallning, och dhen tijden hade hwarken h. 
öfwersten el. dhe andra någon action med Pålack. D. 10 augusti 1694 öfwersändes till h. 
gen.majoren 6 andra rusthållares klagoskrifft emot Pålack öfwer tagen frij skiutz, dheröfwer 
h. öfwersten fått befallning lijkaledz att ransaka, som d. 20 augusti skall skiedt, och 
ransakningen till h. gen.majoren öfwersändt; så har och effter d. 10 augusti Pålack öfwersändt 
en supplique till h. gen.majoren och sig öfwer de 4 skiutzarne förklaradt, [fol. 614v] tillståendes 
så warit af hans förmän för honom brukadt. 
 Öfwer detta har till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz nådigste befallning h. gen.ma-
joren in febr. 1695 ransakat och det Hans Kongl. Maij:tt incinuerat, det med annat mehra 
Hans Kongl. Maij:ttz d. 7 maij till laga afdömande utstält, hwilken saak häradzhöfdingen 
Biörner 1696 d. 16 martij företog, derwid h. öfwersten med sin förklaring inkommit etz. Men 
icke skall Pålack gitta bewijsa det h. öfwersten sig åtagit att bewijsa desse skiutzar som 
rusthållarne sielfwa andragit etz. Huru häradzhöfdingen Biörner har till tinget 1696 instämdt 
rusthållarne emot Pålack om dhenne skiutz, det will h. öfwersten wijsa af hans bref d. 21 
eiusdem, hwarigenom att saaken då utdrogz, h. öfwersten [fol. 615r] mycket skall kommit att 
lijda, det han högl. Kongl. hofrätten underställer. 
 Slutel. hwad wijdkommer att på Pålacks begiäran h. öfwersten till detta ting blifwit in-
stämd, swarar h. öfwersten att såsom Pålack hwarken andragit dess klagomåhl skrifftelig. 
under sin handz underskrifft, uti wissa nämde och utsatte måhl, lijkmätigt Kongl. Maij:ttz 
förordning af åhr 1695 d. 4 julij § 1, utan allenast in terminis generalibus, der lell h. gen.ma-
joren inför Hans Kongl. Maij:ttz om Pålacks frija skiutz berättat, så förmodar h:r öfwersten att 
niuta Kongl. Maij:ttz förordning till godo, och blifwa för Pålacks olaga ansökiande befrijad, 
som sielfwa skrifften med dess allegatis till n:o 8 sub. lit. A utförl:ra exprimerar. 
 Härtill swarade Pålack att han håller sig [fol. 615v] till höglofl. Kongl. hofrättens domb 
och bref. H. öfwersten hade honom tillagt hafwa niutit frij skiutz, dher opå är han plågat och 
pinad och från dess wälfärd brackter, begiärandes att effter högl. Kongl. hofrättens ordres 
måtte undersökias och dömas om han någon sådan frij skiutz till sin nytta har niutit. 
 H. öfwersten begiärte det Pålack måtte lagl. bewijsa hwadh han säger, dhertill swarade 
Pålack att commissions och Biörners protocoller wijsa nogsampt huru öfwer dhenne skiutz 
bönderne sig förklarat hafwa. 
 Då Anders Pehrsson i Berge inlade en skrifft af honom med Olof Olsson ibidem, Siul 
Olsson i Mälbyn och Pehr Olsson Vagelberg underskrifwin [Litt. B], hwar uti dhe förklara sig 
tillstå dhen skrifft som Johan Risingh a:o 1694 för dhem skrifwit till h. öfwersten [fol. 616r] 
emot Pålack om någon frij skiutz, och att dem så är händt som besagde skrifft innehåller, 
begiärandes att blifwa beskyddade wid Kongl. Maij:tz placat af åhr 1694 om frij skiutz, 
efftersom Pålack ännu eij skall dhem betalt, som och af 1695 åhrs ransakning skall finnas. 
Men till extraord. tinget i Degernäs d. 18 martij blefwo dhe af häradzhöfdingen Biörner eij 
lagl. stämde, utan som hastigast på 2 tijmars tijdh hijt kallade, och tijtkommandes eij om 
saaken så noga underrättade, icke heller skall dhem någon ransakning blifwit upläsin, så att 
dhe kunnat sig erindra hwad de i saaken hafft att påminna, utan straxt derifrån gådt, 
anhållandes effter deras här ofwantill giorde begiäran att fåå ett rättwist utslag. 
 På tillfrågan hwem denne skrifft conciperat? Swar: de alla, att Anders Holming [fol. 616v] 
det giort, och som han effter Kongl. Maj:tz nådigste förordning eij underskrifwit, altderföre 
skickades han effter, och sitt nampn undersatte. Pålack swarade att det tillförene öfwer bön-
dernes utlåtande nogsampt är ransakat och af dem bekiänt huru med deras skrifft är tillgådt, 
och är den skrifft de nu inlagt intet deras, utan h. öfwerstens skrifft. 
 H. öfwersten swarade det skall en skiälm bewijsa, hwar emot Pålack protesterade, hållan-
des sig wijd Biörners ransakning. 
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 Härpå blefwo skiutzarne i anledning af 1695 åhrs protocoll företagne och jembförde med 
1696 åhrs tingz ransakning, hwilka protocoller uplästes, såsom först. 
 
1. Olof Olsson i Bärge, hwilken då landztinget höltz i Röden, skiutzat Pålack, som effter h. 
gen.leut:n Vellinks ordres [fol. 617r] reste till probsten i Sunne om dess kyrkioräkningars in-
skaffande, men ingen betalning fått. Hwad uti 1695 åhrs protocoll fins, tillstod Olof Olsson, 
men nekade dher emot hwad som häradzhöfdingen Biörner om honom infört, nembl. att han 
hwarken för klagat eller det nu giör, utan att han på Risingz effterfrågande det allenast om-
talat, påståendes nu att undfåå det som Kongl. Maij:ttz förordning dicterar. Honom förehöltz 
att wackta sig och intet så ändra sin talan el. disputera en rättz protocoll. Nämden, som då 
dhenne saaken öfwerfarit, betygade att så passerat som i protocollet är infört och att proto-
collet blifwit offentel. upläst för än dhe skilldes åth, hwilket Olof Olsson eij wille tillståå. 
Pålack betygade att han ingen sådan skiutz till sin egen nytta har tagit el. befallat, uthan 
[fol. 617v] till soknens tienst och effter ordres. H. öfwersten, Kongl. Maij:ttz placat säijer att 
dhen som tager skiutzen skall dhen betala, så hade och Pålack bordt giöra. Pålack, h. öfwers-
ten har och i private ährender sändt dragouner, hwilket h. öfwersten begiärte noteras, dher 
emot att undfåå laga satisfaction. Pålack, det utwijsar wäl commissions protocollet, inläggian-
des der hoos en skrifft, Litt. C, dher uti han påminner att Kongl. Maij:ttz placat om frij skiutz 
af åhr 1696 påbiuder att dhen som beträdes dermed skall exequeras 100 d:r s.m:t der han warit 
skylldig, och sedan ställas på frij foot. Dher han nu warit bråtzlig, så hade iu hans egendom 
kommit bem:t bötter ingiälla, och hans kråpp för slijk wåldsam handtering förskonas. 
 
2. Anbelangande dhen skiutz Anders [fol. 618r] Pehrsson i Bärge skall giordt med Olofz son i 
Miälle till Onssala, så tillstodz hwadh wijd 1695 åhrs commission är anfört, men att Anders 
Pehrsson 1696 på extraord. tinget sig skall uthlåtit eij tala el. tänkt tala på dhenne skiutz, ne-
kade han aldeles till, jembwäl och till det som om Risingen der fins infört. Till honom giordes 
samma warning som till dhen näst föregående. 
 Q. om han nu fodrar Pålack för detta och påstår högsta rätten? Swar, att han allenast be-
giärer niuta sitt, tillstod och att han allenast en gång hade fodrat Pålack, då han swarat att han 
dherföre skulle stämma Olofz son till tingz. Pålack swarade att Olofz son reste intet fram, 
utan stack sig undan af wägen och blef så ährendet intet bestält, elliest war h. gen.leut:n en 
sådan man som sådanne saker aldrig lembnade obetalte. Dhenne Olofz son blef effterskickat, 
[fol. 618v] att medh Pålack confronteras om detta ährendes beställande. 
 
3. Hwad skiutzen wijdkommer som Olof Wälkommen giort med ländzman från Frössön till 
Sunne 3/4 mijhl effter probstens kyrkioräkningar, så förklarade sig sonen Pehr Wagellbärg 
dett han intet kan säija hwad fadren klagade, utan då dhe andra blefwo inropade, hade fadren 
swarat hwad som skedt woro, will och nu hafwa betalning om han fåår, hade altså emot 1696 
åhrs protocoll intet att säija. 
 
4. Öfwer dhen skiutz som Siul i Mällbyn giordt medh Pålack till Brundflo giorde Pålack 
samma förklaring som wijd 1695 åhrs Kongl. commission, förmenandes att derföre han eij 
kunde sökias, utan allmogen, på hwars begiäran och wägnar han reeste och uti dheras beställ-
ning, ty [fol. 619r] om dhe eij welat skaffa honom åstad, hade någon annan måst reesa, som 
kostad[t] allmogen lijka. Siuls hustru Giölu Giälsdåtter sadhe att Anders Pehrsson i Bärge och 
Olof Rekartzson i Långåker togo emot hästen och förde honom till ländzman, det dhe sade sig 
på allmogens begiäran giordt efftersom aftalt war. Hustru Giölus man war siuk, och dy före-
höltz henne hwarföre mannen då klagadt på Pålack? Swar, att han intet klagadt, utan när 
Rising medh corporalen Jacob Clason kommo och ransakade effter hwadh som passerade, tal-
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te hennes man om detta och hade det warit påskedagen om en affton när dhe häröfwer woro 
hoos hennes man, men aldrig klagade han på Pålack. Tog afträde. 
 
5. Efftersom Olof Olssons wittnen i Miälle, som i gåår desidererades, woro nu tillstädes, 
altså blefwo de edel. examinerade, [fol. 619v] aldenstund emot dhem intet iäf moverades. Först 
Nils Böös i Onssala, som refererade det han med dhe andra höllo medh hästarne wijd Onssa-
labroon, då kom Olof fort rijdandes och begiärte det någon skulle resa föruth till Brundflod 
och förkunna h. generalens ankomst. Men som h. generalen i det samma kom, rätt då Olof 
stijgit af hästen, så blef intet af, efftersom h. generalen fölgde rätt in på honom, innan han rätt 
wäl fick tala uth. H. majoren Charliere fölgde och med. Q. Pålack, huru långt föruth han fohr 
för h. generalen? Rp. intet längre än att sedhan Olof fohr föruth, sadlade Pålack åth h. gene-
ralen, som i största hast fohr effter. 
 Anders Pehrsson i Berge, hwars häst Olof hade, förklarade dett han detta eij annars 
kommit att angifwa, än som Risingen fohr omkring och frågade effter hwad de skiutzat eller 
[fol. 620r] gifwit uth. Han skall och en gång fodrat Pålack för detta, då han swarat att Olof i 
Miälle skulle betalat, för hwilket Pålack honom tingzstämde, men fick aldrig något utslag, det 
och Pålack tillstod. Elliest undersöktes huru långt Anders Pehrsson skiutzat Olof i Miälle, och 
fans eij wara mehra [än] 3/8 mijhl, som kostat 2 ¾ öre s.m:t, för hwilka 2 ¾ öre Anders 
Pehrsson nu gådt många dagar onödigt borta. 
 Sedhan Nils Böös tagit afträde inkallades Erich Olsson i Onssala, hwilken giorde samma 
berättelse som Nils Böös. Tog afträde. 
 
5.[!] Olof Jönsson i Walla tillstod saksens sammanhang som dhen uti 1695 åhrs pro[to]coll 
fins infördh, men dhess utlåtelse uti 1696 åhrs extraord:ie tingzprotocoll, sadhe han sig intet 
minnas, utan begiärte nu att fåå sin betahlning effter Kongl. Maij:ttz förordning. [fol. 620v] 
Pålack nekade icke till denne skiutz, men intet kunde han dhen betala, effter det eij war i hans 
ährende el. till hans nytta och af lijka beskaffenheet medh dhen näst föregående, såwäl som 
Olof Olssons skiutz i Miälle. 
 
6. Berörande dhen skiutz Pålack skall 1693 hafft af Lars Olsson i Wagle till sundet 1/2 
mijhl, så nekade Pålack nu som för dertill, påståendes att han hafft sin egen häst. Men Lars 
Olsson continuerade sin talan, ehuruwäl han dher hoos måst tillståå det han aldrig hade der-
före af Pålack fodrat betalning, eij heller att han hade medh wåld tagit samma häst, utan der 
han stod bland de andra hästarne, hafwandes Pålack 1696 in martio honom betalt, så att han, 
Lars Olsson, nu är wäl tillfrijdz och förnögdh, dock utan förfång af Kongl. Maij:ttz höga rätt. 
Pålack sadhe sig betalt denne skiutz, icke derföre, lijkasom han hade [fol. 621r] honom hafft el. 
nyttiat, utan att undslippa det klander han för detta måst utståå, och än skiönt han woro skyl-
dig, så woro detta dock icke en saak af dhen wicht att han dherföre borde i arrest tagas, hälst 
han då för tijden hade några 100 d:rs egendom. 
 
7. Öfwer föraren Pehr Nilsson Grönwals skiutz war intet wijdare att påminna el. större up-
lysning att hämpta än 1695 åhrs commissions protocoll wijd handen gifwer, det Pålack medh 
Erich Ersson i Östberg bägge tillstodo. 
 
8. Eij heller till dhen skiutz Erich Ersson giort till befallningzman Graan i Grytan, och som 
bonden hafwer föregifwit effter tobak, emedan profossen Daniel war död och kunde eij wij-
dare uplysning hämptas. På tillfrågan om det bref han hade från Pålack till Graan war 3 
cronor på? Swarades ja, men lijtet effter sadhe han näij, [fol. 621v] åter ändrade han sig och 
förklarade att dherpå war 3 cronor, hwilken ostadigheet och twe-, ja treetalan honom 
alfwarligen före-höltz. Pålack contesterade och högeligen att brefwet angick någon 
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angelägenheet i Kongl. Maij:ttz tienst, och att bonden derföre fohr åstad. Om han tillbakas tog 
en rulla tobak el. annan, kunde så wara, men derföre fick han något tobak. Att Erich Erssons 
hustru wijd 1696 åhrs extraord. ting på hans wägnar sig utlåtit, det han eij åtalade dhenne 
skiutz, wille han eij agnosrera, och dy befaltes han skaffa hustrun hijt häröfwer att höras. 
 
9. Att Carl Olsson i Miälle blifwit 1694 effter rättens begiäran af ländzman sändh till Sunne 
prästegård effter en pijga som skulle wittna uti en skogzeldz saak, det tillstod Pålack, men 
sade sig det intet kunna betala af egne medell, som till Kongl. Maij:ttz tienst skieer, men att 
Carl Olssons [fol. 622r] framblidne hustru skall wijd tinget 1696 afstådt denne talan, nekade 
han alldeles till. H. öfwersten förmente att bönderne böra blifwa wijd dheras första talan de 
fört för honom, då han ransakade. Pålack swarade att han håller sig wijd lagen och det som de 
sedan hafwa wijd tinget lagl. bekiändt, ty h. öfwersten skall intet hafft macht öfwer sådant att 
ransaka. H. öfwersten sade att han effterlefwat h. gen.majorens [och] landzhöfdingens be-
fallning. 
 
10. Angående den fånge, Carl Olsson, 1692 Kyndersmässoafftonen skall effter ländzmans 
ordres förd till befallningzman i Grytan, så tillstod Pålack sådant, men intet woro han plichtig 
det betala, effter det war en fångeskiutz, som kommer på allmogen att jempkas dhem emellan. 
 
11. Att för detta ländzman Pålack skall [fol. 622v] befalt sokneprofossen taga Mårten Jonsons 
häst i Bällstad och med honom fahra till Fanbyn 1/2 mijhl effter färsk fisk, det wille ländzman 
eij tillståå wara för fisken allena, utan lär profossen dessutan hafft något annat publique 
ährende. Hwartill profossen nu som för nekadhe, ladhe och det dertill, att ländzman bedit ho-
nom begiära häst hoos Mårten, effter han war honom något skyldig, och hwad som resterade, 
kunde han för honom en annan gång skiutza, och derpå sade Mårten att han lät godwilligt fåå 
uth hästen, och effter detta war en så lijten ting, så hade han aldrig tänkt tala dherpå, utan då 
Rising kom, berättade han allenast hwad som skedt woro. Mårten tillstod och att på länsmans 
wägnar profossen tillsagdt honom betahlning, den Mårten aldrig kräfde effter. Med wåld el. 
trug togz hästen intet uth, utan med en god willia, effter hästen der stod på gården. [fol. 623r] 
Pålack förmente att det måst warit ett annat publique ährende, men det kunde han intet be-
wijsa. 
 
12. Att Pålack betalt Jon Ersson i Rasten allenast för framfärden, då han 1693 fölgde med h. 
gen.leut:n Vellink, men intet återfärden, det insisterade Jon Ersson. Dher emot Pålack påstodh 
att för återfärden el. halfwa penningarne han gifwit gossen 1 aln tobak, hwilken gosse nu war 
dödh, och som han härmedh lijsat Jon Erssons gosse, att han eij behöfde gåå effter hästen, 
hwilken dessutan skulle wägen tillbakas, så förmeente han sig härmed intet hafwa giordt 
bonden någon oförrätt. Jon Ersson swarade att det är nu så ringa ting, dhen han nu intet 
mehra åtalar. Pålack swarade, det han will edel. ehrhålla att gossen fick tobakzalnen, dhen 
han för huusbonden förtegadt. Men på tillfrågan förklarade sig Jon Ersson [fol. 623v] att han 
icke edel. kunde erhålla det ju gossen hade samma tobak undfått. 
 
13. Skall Jon Ersson i Rasten 1693, då dragon Abram Grefwe aflijfwades, effter Pålackz ord-
res skiutzat befallningzman Bachman, men ingen betalning fått, påståendes dy det af Pålack, 
hwilken nekade sig härpå några penningar upborit, beropandes sig på dess wijd commissionen 
1695 giorde förklaring, och större upplysning fans intet. 
 
14. Måns Pålsson i Slandrom fodrade nu, såwäl som [wijd] 1695 åhrs commission dess be-
tahlning af Pålack, för det han 1693 skall skiutzat h. gen.leut:ns kock 1 mijhl, hwartill Pålack 
skall penningarne upborit. Pålack sade det allenast warit 1/2 mijhl, då hästen tröttnat, för 
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hwil-ket Måns Pålsson fått betahlning, ty alla dhe penningar han fick till skiutzens betalning, 
dhem gaf han uth, och 1 öre s.m:t som war öfwer, [fol. 624r] gaf Pålack i fattigbössan, hwilket 
af dhe närwarande tillstodz. Detta skal wara passerat 1693 om hösten, och från den tijden till 
1695 har Måns Pålsson härpå intet talat, hwilket han dock straxt bort giöra, om han hafft fog 
dhertill. Widare uplysning fans intet. 
 Sluteligen och på h. öfwerstens begiäran uplästes böndernes suplique till honom af åhr 
1694 om denne skiutz, folio actorl. 83, hwilken bönderne förklarade att Rising på dheras be-
giäran hade i Berggårdarne upsatt och skrifwit, och de till regemäntzqvartermästaren Treffen-
berg lefwererat, men h. öfwersten wiste intet dheraf el. sig dhermed befattat. Pålack sade att 
han har tillstådt och än tillstår det han niutit desse skiutzar, och dy behöfdes ingen klagan. H. 
Treffenberg sade att när beswären till honom inkommo, kunde han eij annars än dem h. 
öfwersten tillställa. På tillfrågan [fol. 624v] af h. öfwersten om deras swäntiänare icke för dhem 
sagdt att 1694 åhrs placat om frij skiutz på camperingen uplästes, dhertill bönderne swarade 
ja. H. öfwersten sadhe att dhet gifwit bönderne andledning till att klaga. Dhen andra 
böndernes klagoskrifft, fol. actorl. 86, lästes sammaledes upp, hwarwijd lijka förklaring 
giordes af bönderne, det alt war sant som der uti fins infört. 
 Pålack sade att Rising har skrifwit effter h. öfwerstens ordres. H. öfwersten sade att han 
intet gifwit honom el. någon underofficerare någon special ordres derom, utan skrifwit major-
en till, att höra effter om allmogen någon tryck tillfogades emot Kongl. Maij:ttz förordningar. 
Pålack sw. att det är skiedt genom h. öfwerstens correspondence, ty elliest hade ingen under-
officerare wågat sig att sådant taga sig före. H. öfwersten sade sig ingen mehra härom ordres 
gifwit än majoren. Pålack, här liggia ordres ingifwandes h. öfwerstens [fol. 625r] bref till h. 
gen.majoren Frölig d. 13 julij 1694, Litt. D, af innehåld först om länsmanstienstens ärsättian-
de, sedhan om hussyn på dess boställe och de andra landzbetiäntes och wijdare, och Pålacks 
och andra ländzmännens tryk de allmogen tillskyndat etz. 
 H. öfwersten sw. att det intet gåår denne saken ann el. meriterar något swar, det är för wid 
commission afdömdt. Pålack moverade att med detta bref hade h. öfwersten welat honom 
förskrifwa hoos h. gen.majorn, det han wille fahra af landet och sålde bort sin egendom, hwil-
ket eij så war, utan om han sålde något, så war det då han satt i arresten. H. öfwersten be-
rättade dhet h. gen.majoren skref honom till, det Pålack eij woro mehra i tiensten och begiärte 
dy förslag på en annan, och just några dagar för war Pålack från Gefle kommen, gåendes talet 
huru han skulle till Stockholm och ståå Plantin till rätta, och dy påminte h. öfwersten [fol. 625v] 
h. gen.majorn Frölig det Pålack eij måtte afresa för än han swarat till dhe emot honom angifne 
klagomåhl, och i det öfriga wijsar Pålacks egen sedell och allmogens klagomåhl huru Pålack 
belastat Kongl. Maij:tz allmoge med pålagor. 
 Ytterligare inlade Pålack ett memorial, Litt. E, att såsom h. öfwersten honom för höglofl. 
Kongl. hofrätten angifwit, det han allmogen med wäsende och hotelser, gåfwor och andra 
konster skall anfallit, att fördenskull sådant i allmogens närwaro måtte afhöras, efftersom han 
eij äger mehra och hans hotelser achtar ingen. H. öfwersten sw. att sådant alldrig honom 
bewijsas, begiärandes dy dheraf comunication, som bewilliades, förklarandes sig h. öfwersten 
d. 31 hujus det han till detta så mycket mindre kunde swara, som Pålack öfwer desse [fol. 626r] 
beskyllningar icke skall framwijst någon vidimerad afskrifft, hafwandes han för sådant h. 
öfwersten att anklaga, om så sandt befinnes. 
 Sedhan inlade landzskrifwaren Wargh h. baron gen.majorens och landzhöfdingens hög-
wälborne h. Axel von Schaars ordres till häradzfogden d. 10 huius, att wid dhenne saaks före-
tagande om den af Pålack nyttiade frija skiutzen [in]vigilera [bevaka] uti det som Kongl. 
Maij:ttz förordning och dess embete åligger, förklarandes sig landzskrifwaren Wargh att som 
h. öfwersten denne saak har nu som actor drifwit, det kunde han icke taga sig widare der 
uthaf. 
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 Wijd slutet af dhenne session effterspordes om någon från h. gen.majoren och öfwersten 
Frölig war ankommen, men det angaf sig ingen, hwarföre skildes rätten dhenne dag åth.  
 [fol. 626v]  
D. 31 januarij 
 Continuerades medh denne saaken, då h. öfwersten ytterligare påminte, emot det bref På-
lack igåår ingaf, Sub. Litt. D, och h. öfwersten d. 13 julij 1694 skall till h. gen.majoren och 
öfwersten Fröligh skrifwit, att det allenast woro ett charteque [utkast?] och en ovidimerat 
copia, alldenstundh uti dhet bref h. öfwersten sub hoc dato till h. gen.majoren och öfwersten 
skickade, jembwäl nämdes om dhe 4 skiutzar, som uti dhetta eij fins, eij heller hade h. öfwers-
ten af dhetta bref någon copia. 
 Pålack sade att han fått dhenne copia i höglofl. Kongl. hofrätten, derest dhen blandh 1695 
åhrs commissionsacter funnes. H. öfwersten, jag swarar intet dherpå för än I framgifwer en 
vidimerad copia deraf. 
 Spöriandes Pålack till om han iu icke tillståår alla skiutzarne? Hwartill han swarade att 
han dhem [fol. 627r] tillstodh igåår, giör det och idag, som commissionsprotocollet wijsar, men 
intet att han dhem nyttiat el. befallat till sin, utan till Kongl. Maij:tz tienst. H. öfwersten, i 
gåår fingo I ingefär, idag skola I fåå mehra, ingifwandes dermed ett h. gen.majoren och 
öfwersten Frölighs bref af d. 26 nov. 1694, hwilket war en förklaring på Pålacks hoos Hans 
Maij:tt insinuerade klagoskrifft angående dess arrest etz. och huru h. öfwersten är kommen 
öfwer honom att ransaka, Litt. F. 
 Pålack swarade att han håller sig till h. öfwersten, som är hans man, och har honom 
ruinerat, tagit tiensten och alt från honom, hållandes sig dherföre till h. öfwersten, den han 
will hafwa. H. öfwersten swarade att hwad han giordt, har han giort effter befallning, 
protesterandes elliest emot Pålacks swåra utlåtande. 
 Företogz dhen 15 skiutzen om dhe 1 öre [fol. 627v] kopp.m:t till mans som Pålack skall för 
en hop bönder innehållit 1693, då h. gen.leutn. Vellink war här, och be:t bönder för deras 
skiutz bekommit, fördenskull fans nödigt desse bönder att hwar för sig examinera, nembl. 
dhem som suppliquen dheröfwer underskrifwit. 
 Olof Anderson i Berge sade sig dhenne gången eij skiutzat, och dy eij heller något mistat. 
 Det samma sade och Olof Olsson ibidem med Pehr Simonsson. 
 Lijkaså och Anders Pehrsson ibidem med Olof Månsson i Tanne. 
 Men Michel Jönsson i Tanne hade sig skiutzat 1/2 mijhl, men eij fått mehra än 8 öre 
kopp.m:t. 
 Hustru Märta Michelsdåtter sade att för henne wäl felades 1 öre, men om Pålack det 
innehållit hoos sig el. drängen det förlorat kunde hon intet påståå. Elliest woro detta en få-
fängia och en ringa saak. [fol. 628r]  
 Mikel i Tanne sade att till så många som i hans rota skiutzade, tog han penningar, men 
huru många dhe woro wiste han intet, eij heller penningarne, utan förmente det eij warit 
mehra än 8 öre till mans. 
 Olof Reckartzon i Långåker sade sig och mistat 1 öre samma gång, förklarandes sig med 
Michel aldrig hafwer häröfwer klagat, utan på efterfrågan af Rising berättadt som det war, 1 
öre s.m:t hade warit öfwer, det gaf Pålack i fattigbössan. Pålack sadhe att hwar och en fick 
sina fulla peningar, dhem han tillstälte Michel i Tanne, så må han swara om något fehlar. 
 Michel beropade sig på Jonas Kuut, som skall sedt att det eij warit mehra än 8 öre till 
mans. Kuut förklarade sig häraf intet wetta. Pålack blef förehållit att wid 1695 åhrs commis-
sion han påstådt desse [fol. 628v] penningar warit honom gifne, men nu förer han en annan 
talan? Ille sw. att då war han af arresten så brydd att han intet kunde så wäl finna sig. 
 Dhe öfrige bönderne som skrifwit under suppliquen och eij mist några penningar, förkla-
rade sig att supliquen beståår af många puncter, i andseende till hwilka, och eij till dhenne de 
skrifwit under. 
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 Olof Olssons son i Miälle Olof, som igåår blef effterskickad öfwer dhet ährende han 
blifwit befalt att förrätta och h. gen.leutn. Vellinks ankomst till häradzhöfdingen i Brundflod, 
wart examinerad, och påstod att besagde ährende han richtigt bestält, som Nils Böös i Onssala 
skall wetta betyga. H. öfwersten begiärte det hans håldne undersökning måtte Olof föreläsas, 
på det han saken desto bättre må sig erindra. Pålack sw. det sådant intet gingo h. öfwersten 
[fol. 629r] ann. Kongl. Maij:tt hade satt honom att commendera regementet, men intet att inqvi-
rera öfwer sådanne saker el. landzbetiänte, mindre satt h. öfwersten till fiscal. H. öfwersten 
begiärte sådant som en injurie noteras. 
 Parterne tillhöllos å bägge sijdor att bruka moderation, och ingen dhen andra piquera 
[kränka, reta], blifwandes dhem till rättelse d. 22 § i processen föreläsen. 
 Här effter reci[t]erades d. 1 § af h. öfwerstens undersökning 1694, Olof Olsson angående, 
fol. acto. 84, dhen han tillstod. Olof klagade att han för dhetta till tinget citerades, och gick 
dher i 3 dagar, men ändå blef saken eij uptagen. Pålack sw. att han intet rådde derföre, han 
kunde intet mehra giöra än föra honom up i stämbningzlistan. H. öfwersten moverade att om 
dhe hafft fog att tilltala Olof, hade han wäl kommit fram. Hwad sluth [fol. 629v] nu blifwit 
wiste ingen. 
 Olof Olsson beropade sig på Nils Olson i Tanne till wittnes, hwilken med parternes 
samtycke aflade eden och berättade det han den gången mötte Olof emellan Onssala och 
sundet, hafwandes med sig Nils Olssons häst, som warit fram till skifftet, men om han detta 
ährendet bestält el. och hwad hans förrättning war, kunde Nils intet wetta. Tog afträde. 
 I nämbdens såwäl som h. öfwerstens och alla wederbörandes närwaro justerades det igår 
hålldne protocoll. 
 Wijd slutet [af] dhenne session effterspordes om någon från h. gen.majoren och öfwers-
ten Frölig woro ankomen, men det swarades ingen, då Pålack inlade Kongl. hofrättz påstens 
Erich Lenningz och Daniel Gestrins attest, att citationen woro h. gen.majoren [fol. 630r] och 
öfwersten d. 11 huius tillstäldh. 
 D. 1 februarij 
 kom h. öfwersten intet tillstädes. 
 Yttermehra confronterades Mårten Jönsson i Bälstad med Jon Hansson, sokneprofoss, 
angående dhen skiutz han på Pålacks wägnar nyttiat till Fanbyn effter färsk fisk. Jon Hansson 
sadhe att Pålack bedit honom begiära häst i Bellstad för betahlning el. skiutz igen. Mårten 
tillstod detta, men hade sedan intet fodrat Pålack om betahlning, effter han då tordt fåå onda 
ordh. Pålack sade att Mårten säijer det h. öfwersten till behag, emot hwilken beskyllning h. 
öfwersten protesterade. Pålack sadhe att bonden war skyldig brandstodpenningar, hwilka han 
i dhenne [fol. 630v] skiutz afkortat. H. öfwersten sw. att det fick han intet giöra, korta Kongl. 
Maij:ttz räntor i sådant, och om så skiedt, hade bort quittera, hwilket Pålack sade sig hafwa 
giort uti en påst. 
 Förekom Erich Erssons hustru i Östberg, Märit Jonsdåtter, då henne förehöltz att mannen 
eij will godt kiänna hwad hon wid extraord. tinget 1696 berättat om de skiutzar hennes man 
giordt. Hwarpå hon sig förklarade att hon då eij hade något wist af sin man hwad hon swara 
skulle, utan sade hon som de andra, att det war en saak af föga wärde, dhen hon eij kunde 
påtala. Tog afträde. 
 På allmän effterfrågan war ingen som hade något mehra att påminna, och fördenskull 
wille rätten förestående pu[n]cter till slut företaga, dock att protocollet för desse sidsta 
dagarne först justeras, hwarföre [fol. 631r] effterspordes om någon woro från h. gen.majoren 
och öfwersten Frölig ankommen, men det fans ingen. H. öfwersten Hårdh wäntade och rätten 
effter, men såsom han eij kom och klåckan war nu öfwer 12, ty justerades besagde protocoll 
uti dhe andra wederbörandes närwaro. Dher effter inlade Pålack dess expenceräkning på 43 
d:r 13: 2 s.m:t för resan och dhen wijd dhenne action giorde bekostnad. Tog sedan med dhe 
andra afträde. 
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 Hwarpå saken blef med nämdhen öfwerlagdt, hwilken uti alla desse måhl el. skiutzar en-
hälleligen stannade uti det sluut som sielfwa domen uttryker. 
 N:o 1. Allenast hwad dhe 2:ne skiutzar berörer, nembl. Lars Olssons i Wagle och Mårten 
Jönssons i Bellstad, så fans wäl att Pålack dhem uti dess private ährender niutit, men kunde 
dock icke finnas af dhen beskaffenheet att Pålack dherföre effter placatet kunde [fol. 631v] 
straffas, som rationes uti domen n:o 2 omständeligen införde finnes, och dy fans nödigt 
häradzrättens mening dheröfwer höglofl. Kongl. hofrätten underdån-ödhmiukeligen under-
ställa, om Kongl. placatetz rätta förstånd, som eij så tydeligit synes. 
 Sedhan hwad expenserne anbelangar till detta extraord. ting, så för häradzhöfdingen som 
nämbden, så bestijga dhe sig effter Kongl. Maij:ttz nådigste stadga af åhr 1686 uträknade till 
41 d:r 8 öre s.m:t, hwilka efftersom skiutzarne som angifne blifwit äro 15 st., tycktes bäst i 
äfwen så många parter att fördela, så att i dhe måhl el. för dhe skiutzar Pålack kommer att 
häffta, han och betalar expenserne, och dhe skiutzar bönderne oskiäligen angifwit Pålack före 
och han blifwit befrijadt, betala dhe expenserne, alt effter fölliande förordning. [fol. 632r] 
 
   d:r  öre  
 Olof Olsson i Bärge    2: 24 
 Olof Wälkommen    2: 24 
 Siul i Mälbyn    2: 24 
 Olof Jönsson i Walle    2: 24 
 Carl Olsson i Miälle    2: 24 
 Dito    2: 24 
 Erich Ersson i Östberg    2: 24 
 Dito    2: 24 
 Jon Ersson i Rasten    2: 24 
 Måns Pålsson i Slandrom    2: 24 
   27: 16 
Men för fölliande häfftar Pålack: 
 för Lars Olsson i Wagle    2: 24 
 för Mårten i Bällsta    2: 24 
 för Anders Pehrsson i Berge    2: 24 
 för Olof Reckartzon i Långåker   2: 24 
   11:  – 
 för Jon Erssons ena skiutz i Rasten  
 betalar Pålack halfft    1: 12 
 och Jon Ersson halfft    1: 12 
     2: 24 
   41:   8 
[fol. 632v]  
 Och sedan nu domarne woro upsatte och justerade, publicerades och afsades dhe 
offentel:n wijd yppne dörar som häreffter föllier. 
 N:o 1. 
 Uthi den af högl. Kongl. hofrätten d. 8 nobembris nästförwekne till laga och definitive af-
dömande hijt remitterade saak angående den skiutz som för detta länsman Alexander Pålack 
skall nyttiadt och obetalt lembnadt, hwarwijd h. gen.majorn och öfwersten wälborne h. Carl 
Gustaf Fröligh med öfwersten wälborne h. Carl Hårdh, jempte flere wederbörande, som 
proto-collet utwijsar, äro instämde och härom notificerade, är detta häradzrättens dom, afsagd 
på Sunne extraord. ting uti Degernääs d. 1 febr. a:o 1700. 
 Det finner häradzrätten af actis och de såwäl wijd Kongl. commissionen 1695 som extra-
ord. tinget 1696 håldne protocoller, hurusom hoos öfwersten wälborne h. Carl Hårdh några 
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suppliquer äro [fol. 633r] inkombne öfwer den skiutz Alexander Pålak skall tagit och obetalt 
lembnat, hwaröfwer, effter förplägad communication med h. gen.majorn och då warande 
landzhöfdingen wälborne h. Carl Gustaf Fröligh, hafwer h. öfwersten 2:ne undersökningar 
hållit, dher effter Pålak är blefwen i arrest satter, hwilket ährende, sedan det wijd Kongl. 
commissionen 1695 är wordet lagl. ransakadt och Hans Kongl. Maij:t i underdånigheet refe-
rerat, har Hans Kongl. Maij:t genom dess nådigste bref af d. 7 maij besagde åhr denne skiutz 
med annat mehra, som Pålak blifwit angifwen före, till dess behörige forum remitteradt, lagl. 
att afdömas, och i medler tijd Pålak utur arresten allernådigst löösgifwit, hwaröfwer d. 18 
martij 1696 extraord. ting är anstält, dock för då befintelige omständigheter [fol. 633v] saken 
allenast interlocutorie dömd, för hwilken orsak höglofl. Kongl. hofrätten uti dess nådgunstige 
rescript af d. 8 novemb. sidstl. anbefallat, effter föregången laga notification och stämbning 
till wederbörande ofwanrörde för interlocutorie dömde saak, med definitive utslag afhielpa, 
och till höglofl. Kongl. hofrätten öfwersända, hwarpå såwäl h. gen.majorn och öfwersten 
Fröligh som h. öfwersten Hårdh med bönderne som skiutzen angår, härom äro notificerade 
och instämde, jembwäl och sig instält, som protocollet uthwisar, undantagandes h. gen.majorn 
och öfwersten Fröligh, ehuruwäl så af Erich Lenningz och Daniel Gestrins attest d. 11 januarij 
sidstl. som h. gen.majorns egit bref d. 24 eiusdem det fans att han stembningen [fol. 634r] har 
undfått, hwarföre och i underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz process, och sedan tingzrätten på 
3:die dagen wäntat, understod man sig icke med sakens afdömande, emot ankombne ordres, 
längre dröija, utan dhen samma till doms företaga, och dheröfwer uti hwart och ett ährende 
för sig i fölliande sluut stannat; såsom: 
 
1. Befinnes af de håldne ransakningar, det Pålak jembwäl tilstådt och än tillstår, att då 
landztinget höltz i Röden åhr 1693 i septemb. månad, han då hafft Olof Olssons häst i Bärge 1 
mijhl till Röden och dhen obetalt lembnat (n. 1), hwilken skiutz ehuruwäl h. öfwersten med 
bonden påstådt att Pålak borde betala, dock emedan de ordres Pålak till dhenne beställningen 
utaf befallningzman hafft, daterade d. 27 septemb. 1693, nogsampt utwijsar, att detta icke har 
warit något Pålaks enskijllte [fol. 634v] ährende, efftersom han hade ordres att genstan tilsäija 
probsten Lundell med dess kyrkioräkningar till landztinget i Röden inkomma, hwarföre och 
Olof Olsson icke öfwer dhenne skiutzen har klagadt, utan allenast 1694 på Risingens effter-
frågande talat om besagde skiutz, som wid extraord. tinget 1696 han sig tydel. utlåtit; förden-
skull kan Pålak så myket mindre härföre graveras, som detta war ett kyrkians och församb-
lingens ährende, och probsten, där han på något sätt härtill woro wållande, han nogsampt fins 
solvendo. 
 
2. Af samma beskaffenheet pröfwar häradzrätten den skiutz som Olof Wälkommen giordt 
från Frössön till Sunne (n. 3), emedan det war samma resa och ährende, och alt derföre blif-
wer Pålak för dess betalande jembwäl frijerkiendt. [fol. 635r]  
 
[3.] För det 3:die, berörande den skiutz som Siul i Mälbyn med Pålak giort från Frössön till 
befallningzman Gran i Grytan, 1 ¾ mijhl om en landzlöpare som settat soknen till gravation 
fängzlig (n. 4), så emedan 1695 åhrs protocoll nogsampt utwijsar, hwar emot något annat nu 
eij heller kunnat intygas, att på soknens enhällige begiäran, Pålak hade sig denne resan anta-
git, på det allmogen skulle undslippa dhen gravation de hade med wachthållande och annat 
mehra öfwer denne arrestant, hwartill de lofwat Pålak häst, och den i gården till honom fohlat, 
och han såledz detta af dem icke begiärat, mindre pålagdt, hwarföre warder och Pålak för 
dhenne skiutz och dess betalande befrijad. 
 
4. Hwad den skiutz beträffar som Olof Jönsson i Walla effter Pålaks [fol. 635v] ordres giort 
med sokneprofossen efter en benämd Olof Hällsing i Fanbyn, hwilken uti en criminal saak 
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skulle till tinget på Frössön komma, der att höras (n. 5), så pröfwar häradzrätten aldeles obil-
ligt Pålak derföre någon betalning att påläggia, aldenstund denne skiutz icke uti något hans 
private ährende är tagen, utan borde effter wanligheeten soknen emellan jembkas och godt 
giöras. 
 
5. Utaf lijka omständigheeter är den skiutz (n. 9) dhen Carl Olsson i Miälle 1694 på wår-
tinget giort till Sunne prästegård 3/4 mijhl, effter en pijga som uti en skogzeldz saak wittna 
skulle, hwilket war ett måhl icke Pålak, utan Kongl. Maij:tz höga interesse berörande. 
 
6. Och ehuruwäl det förmenes att Carl Olsson (n. 10) borde af Pålak [fol. 636r] erhålla betal-
ning för det han 1692 Kyndersmässotijden på Pålaks ordres skiutzade en öfwerlöpare med 
dess hustru till befallningzman Graan i Grytan 1 ¾ mijhl, dock emedan det eij heller woro nå-
gon Pålaks enskijlte beställning, warandes det effter giord förordning länsmännens plicht så-
dane pärsoner genstan till befallningzman genom allmogen att skaffa, och fördenskull ankom-
mer denne skiutzens betalning på soknens och allmogens jembnad, och icke på Pålak, 
hwilken uti detta aldeles libereras. 
 
7. Wijdare har och Erich Ersson i Östberg angifwit det han af Pålak genom profossen Da-
niel skall blifwit skickat till befallningzman Graan i Grytan med 8 d:r penningar och en sedell, 
som skall warit om tobak (n. 8), hwilket [fol. 636v] Erich Ersson nu jembwäl har insisterat, 
dock aldenstund Pålak till sådant har enständigt nekat och Erich Ersson hwarken under 1695 
åhrs Kongl. commission el. nu gittat sitt angifwande med något det ringaste skiäl bestyrkia, 
utan fast mehra har han nu måst wederkiennas att på brefwen warit 3 cronor, ehuruwäl Erich 
Ersson det sedan förnekadt, men dock äntel. åter måst tilståå, hwarföre och wijd så beskaffadt 
saak, warder Pålak från Erich Erssons käromåhl frijerkiend, skolandes han för twetalan effter 
det 23 cap. Ting.b. böta 3 m:k s.m:t. 
 
8. För det att Erich Ersson (n. 7) har a:o 1690 skiutzat föraren Grönwall till Åhs s:n 1 mijhl, 
kan häradzrätten så mycket mindre påläggia Pålak honom, Erich Ersson, [fol. 637r] betala, som 
emot Pålaks förnekande han eij gittat bewijsa, honom några skiutzpenningar af Grönwall up-
borit el. för honom i dy måhle caverat och god sagdt. 
 
9. Hwad angår Jon Erssons fodran i Rasten (n. 13) för det befallningzman Bachman a:o 
1693, då Abram Grefve aflijfwades, hafft hans häst 1 ½ mijhl, för hwilket han Pålak sökier, 
som honom nämdt att skiutza, men såsom det eij kunnat bewijsas det Pålak några penningar 
härtill upborit el. för sin dehl någon skiutz niutit, börandes effter lag hwar sökia sin man; 
fördenskull pröfwar och häradzrätten billigdt, Pålak i detta måhl från Jon Erssons åtahl att 
befrija. 
 
10. Och ehuruwäl (n. 12) Pålak har betalt denne Jon Ersson med 6 öre s.m:t för det då han 
fölgde h. baron [fol. 637v] generalen [och gouverneuren] högwälb. h. Otto Vellink, han 1 mijhl 
hafft Jon Erssons häst, så har han lell dessutan fodrat betalning för det Pålak nyttiat samma 
häst i återfärden, dock emedan hästen lijkafult skulle wägen tilbakas, derwid länsman pröfwas 
hafwa Jon Erssons gosse lijsadt, i dy han slapp gåå effter hästen, och dermedelst fått giöra 
husbondens arbete hemma, skolandes Pålak, som han edel. will erhålla, för återfärden gifwit 
gossen 1 aln tobak, hwar emot Jon Ersson, aldenstund gossen död är, wägrat eden, det gossen 
besagde tobak eij undfått, utan sig nu förklaradt, detta som en ringa ting eij åtala, altderföre 
låter tingzrätten wid dess begifwande förblifwa, och Pålak uti så beskaffad saak från wijdare 
åtahl äntlediga. [fol. 638r]  
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11. Hwad beträffar Måns Pålssons käromål i Slandrom, att Pålak för honom skall innehållit 
hästelegan för 1 mijhl, då han skiutzat h. generalens kock (n. 14), men aldenstund Pålak till 
sådant aldeles nekar, och emot honom eij kunnat öfwer[be]wijsas, hwarföre blifwer han för 
Måns Pålssons åtahl frij och ledig förklaradh. 
 
12. Anbelangande de 1 öre kopp.m:t till Måns, som Pålak skall tagit af skiutzböndernes pen-
ningar, dhe a:o 1693 af h. generalen Vellingk undfingo (n. 15), så befinnes wäl af actis och 
den supplique häröfwer till h. öfwersten är ingifwen, att 10 st. bönder den underskrifwit, men 
nu wid nogare undersökiande äro allenast 2 st. af dem befundne som den gången skiutzat och 
häröfwer klagat, nembl. Olof [fol. 638v] Rechartzson i Långåker och Mikel Jonsson i Tanne, 
hwilkas fodran sig bestijger till 2 öre k.m:t, och fast än Pålak nu har insisterat att han dem har 
deras fulla penningar tilstält, så finnes dock af 1695 åhrs Kongl. commissions protocoll 
huruledz han då har tilstådt hwad han bekommit el. innehållit, sig fått till föräringz, wid hwil-
ken dess första talan han effter lag bör förblifwa, och desse 2 öre kopp.m:t han således 
upborit, bönderne återgiälda. 
 
13. Angående den skiutz Anders Pärsson i Bärge effter Pålaks befallning giordt med Olof 
Olssons son i Mählbyn, Olof till Onsala 3/8 mijhl (n. 8), att kundgiöra häradzhöfdingen det h. 
generalen och gouverneuren dher öfwer natten wille hwijla, härwijd har Pålak nu som tilfö-
rene påstådt [fol. 639r/28r] det Olof denne skiutzbonde betala, aldenstund han skall stucket sig 
af wägen, och detta eij bestält. Men emedan Olof nu wid tinget har bewijsat det han rest fram 
till Onssala och ährendet bestält, men h. generalen rest så hastigdt effter, att bud dherifrån till 
Brundflod eij föruth komma kunde, hafwandes Olof således eij wållande warit att ährendet eij 
blef förrättat, och derföre kan han för skiutzen eij heller häffta, utan åligger Pålak den betala, 
för 3/8 mijhl 2 ¾ öre s.m:t. 
 Hwad h. generalmajoren och öfwersten wälborne h. Carl Gustaf Frölig beträffar, så har 
ingen på hans wägnar sig infunnit, eij heller öfwer uteblifwandet någon enskyllan inkommen, 
och derföre kan häradzrätten eij annars än lembna h. genmajorn dess tahlan, i fall något skulle 
wara att påminna, [fol. 639v/28v] och det effter Kongl. Maij:tz process 2 §. 
 Expenserne, effter Kongl. Maij:tz nådigste förordning af åhr 1686, för häradzhöfdingen 
och nämden uträknade, bestijga sig till 41 d:r 8 öre s.m:t, hwilka emellan dhe effter denne 
domen succumberade parter komma att fördelas, till föllie af dhen i protocollet giorde divi-
sionen på hwart och ett måhl 2 d:r 24 öre s.m:t. Men hwad landzskrifwaren Wargz fodran 
widkommer till 6 d:r 24 s.m:t, för det att i befallningzmans ställe han wijd tinget warit till-
städes, det underställes höglofl. Kongl. hofrätten, om och huru mycket honom bör bestås, 
efftersom åhr 1686 åhrs Kongl. förordning dherom intet förmäler. Men Pålak kunnde för 
denne action uti detta foro inga expenser bestås el. tilläggias. [fol. – r/29 r]  
 Uti den af höglofl. Kongl. hofrätten d. 8 novemb. nästförwekne till laga och definitive 
afdömande remitterade saak angående 2:ne skiutzar, som Alexander Pålak skall uti dess en-
skijlte ährenden nyttiat och obetalt lembnat, är detta tingzrättens dom, afsagd på extraord. 
tinget i Sunne s:n och Degernääs d. 1 februarij anno 1700. 
 Häradzrätten har desse 2:ne måhl noga examineradt och jembfört med de för håldne pro-
tocoller, så wijd Kongl. commissionen 1695 som extraord. tinget 1696, finnandes af alt sådant 
hurusom Pålak (n. 6) enständigt nekar sig 1693, då h. generalen och gouverneuren Wellink 
war här på landztinget, hafwa på Lars Olssons häst i Wagle ridit till sundet [fol. – v/29v] 1 mijhl, 
utan brukadt sin egen häst, dock emedan Pålak wid 1695 åhrs Kongl. commission är härtill 
genom 3:ne wittnen öfwertygad, hwarpå han och hafwer Lars Olsson betalt a:o 1696 in 
martio, warandes dem deröfwer således förlijkte; dherföre kan häradzrätten eij wijdare till den 
saken giöra, utan låter wid förlijkningen förblifwa. 
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 Så har och Pålak (n. 11) påstådt att den skiutz Mårten Jönsson i Bällstad har med pro-
fossen Jon Hansson giort 1/2 mijhl till Fanbyn effter färsk fisk, icke endast warit för fiskens 
skull, utan skall profossen der hoos måst hafft något publique ährende, och Pålak således 
honom ombedit, detta med samma tillfälle att förrätta, hwilket profossen aldeles nekadt till, 
icke heller har Pålak gittat sådant fulltyga, hafwandes Mårten Jönsson [fol. 640r/30r] sig nu 
wijdare inför rätten förklaradt, det profossen wid ankomsten icke befalladt honom någon 
skiutz, utan bedit att fåå häst, dher emot länsman för honom wille skiutza igen. Hwarpå han 
willigdt har hästen uthsläpt, men om betahlningen aldrig påmint; altderföre och wijd så be-
skaffadt saak, kan häradzrätten honom Pålak för detta eij wijdare gravera, än då han betalar 
hästelegan med 6 öre s.m:t, efftersom och hwad denne och den näst föregående skiutz 
beträffar, de icke finnas wara wåldtagne, eller med sweek och bedrägerij utpractiserade, icke 
heller hafwa wederbörande Pålak dherföre fodrat, så att det skulle kunna säijas det han welat 
denne deras skiutzar obetalte åtniuta, utan fast mehra har han som en bofast och [fol. 640v] wäl 
behållen man, i soknen boendes, warit i deras minne, gifwandes Kongl. Maij:tz nådigste 
placat om frij skiutz af åhr 1686 d. 23 novemb. det utseende, att det allenast om fremmande 
resande bör förstås, hwilket nådigste placat hwad det utsatte straffet berörer, nu så mycket 
mindre till Pålak kan lämpas, som högstsahl. Hans Kongl. Maij:t, sedan Hans Maij:t saken 
igenomsedt, medelst dess nådigste bref till h. generalmajorn och öfwersten Frölig af d. 7 maij 
1695 har Pålak ifrån arresten allernådigst befrijat, hwilken häradzrättens tanka och utslag är 
funnit nödigt höglofl. Kongl. hofrätten underdån-ödhmiukeligen att underställa, alldenstund 
högstbem:te placat uti detta eij så tydeligit finnes. [fol. 641r]  
 
2. Såsom höglofl. Kongl. hofrätten genom dess nådgunstige bref af d. 16 octob. 1699 har till 
föllie af Kongl. Maij:tz nådigste resolution d. 7 augusti besagde åhr anbefallat häradzrätten att 
afdöma den här på Sunne extraord. ting d. 9 och 10  junij sidstl. håldne ransakning öfwer det 
klagomål probsten ehrewyrdige h. Mårten Lundell angifwit emot capiteinen wälb. h. Carl 
Gustaf Hammarscöldh, som skulle capiteinen med hugg och slag öfwerfallit probsten på dess 
nattesäng; altså är termin dhertill förordnat idag, derom och parterne blifwit notificerade, och 
hwar annan vice versa instämdt, då och sedan uti ordin. tingelagetz nämdz närwaro togz under 
händerne. På probstens wägnar infant sig dess måg ingenieuren wälb:de Mattias Busk, effter 
fullmachten, [fol. 641v] daterat Stockholm d. 19 januarij sidstl:ne, dher emot capitein excipera-
de, fodrandes probsten i egen person sig till swars uti en så swårt angifwen saak. Ingenieuren 
förmeente det probsten icke mehra nu än wid ransakningen må kunna wägras att betiena sig af 
honom, som är dess måg, hälst h. probsten långdt för än höglofl. Kongl. [hof]rättens ordres 
ankommo, hade för denne sakens skuldh rest åt Stockholm, derest han nu ligger siuk, och 
honom omöijeligit att komma hijt. Hammarscöldh swarade att probsten den gången fick 
betiena sig af mågen, det giorde han effter probsten då war så när wid handen, så att der han 
behöffts i egen person, man kunnat fåå honom till tinget, men nu icke så. Ingenieuren sw. att 
probsten är actor och [fol. 642r] kan intet förwägras bruka fullmechtig. Hammarscöldh sw. att 
och han woro actor, och will för detta grofwa tillmähle hafwa reparation. Ingenieuren 
lembnade detta till häradzrättens afslutande, lag och processen eenligit. Togo afträde. 
 Hwarpå detta blef med nämden öfwerlagt och enhälleligen resolverat. 
 Att såsom probsten Lundell, som uti sielfwa hufwudsaken är actor, har wijd tinget d. 9 
junij utan någon h. capiteins ringaste geensago, fått wijd sakens undersökiande utaf sin måg 
ingengieuren Busk som fullmechtig sig betiena, så kan häradzrätten det nu probsten så mycket 
mindre förneka, som saken tilförene är fulkombl:n ransakadt, återståendes nu allenast rättens 
plicht, domen der effter att formera och sluta, hwartill och [fol. 642v] kommer att probsten är 
långdt bort här ifrån wistandes, så att derföre, såwäl som för dess opassligheet, han eij lätte-
ligen utan lång tijdz förlopp kan hijt till orten bringas. 
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 Emot denne resolution appellerade h. capitein straxt. Ingenieuren protesterade på expen-
ser, hinder och skadestånd. Sedan wille capitein ingifwa dess expenseräkning, men som han 
appellerat, dy kunde den nu mehra icke emottagas. 
 
 
 
 
Ting 24 – 26 maj 1700 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21a, fol. 212r – 229r, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 848r – 875r, RA.  
 
Anno 1700 d. 24, 25 och 26 maij höltz ordin. laga ting med allmogen af Sun[n]e tingelag uti 
Frössöö soknestufwa, närwarande förste dagen länsman Bark och sedan häradzfogden wäll:de 
Bertill Alander och nämden. 
 Per Biörsson i Hara  Pär Ersson i Wagle 
 Olof Olsson i Orwiken  Lars Olsson ibidem 
 Gunnar Månsson i Knytta  Nils Jörnsson i Fanbyn 
 Måns Jönsson i Giärde  Jon Mårsson i Målstad 
 Sven Pärsson i Herke  Nils Jönsson i Målstad 
 Nils Pärsson i Mälbyn  Erich Pärsson i Månsåsen 
 
1. För Jon Tagesson i Månsåsen, som fick afsked, antogz effter aflagd eedh Erich Pärson 
ibidem. 
 
2. Uthi dhen instämde saken emellan Oloff Olsson i Mikelsgården och lieutn. wälb. h. Pehr 
Rosenscöldh angående 30 d:r 5: 12 s.m:t som uppå ett a:o 1696 d. 16 martij med lieutnan:n 
ingångne contract om Walla boställes bruuk, Olof Olsson effter sluten räkning blifwit skyldig 
och dherpå d. 14 febr. 1699 dess obligation gifwit, hwilket Olof Olsson nu will bestrijda, äro 
parterne [fol. 212v] äntel. så föreente, att efftersom Oloff Olsson inga skiäl har dess contract 
och obligation at disputera, har han äntel. förmådt h. lieutnanten att slåå af summan 5 d:r 5: 12 
s.m:t, så att resten blifwer 25 d:r s.m:t, hwar utaf 5 d:r betalas instundande måndag d. 28 
huius, 10 d:r s.m:t till Michaelis och 10 d:r s.m:t till Kyndermässo 1701, hwilken föreening 
med häradzrättens dom bekräfftades. 
 
3. Simon Gunnarsson från Röden föredrog huru han för juhl hade tillijka med Jon Hielte i 
Imnäs i Kopparberget till en man, ben:d Arvid Larsson, borgadt, Simon 5 pund och Hielten 14 
pund smör à 6 d:r st., hwarpå dhe tilhopa d. 24 decemb. fingo en obligation till Pålsmässo att 
betalas, hwartill de tilhopa fullmechtigade först Ifvar Pärson i Kingstad, hwilken intet fick. En 
tijd dher effter fohr Olof Nilsson i Biärte till Bärget, honom hade Simon gifwit fullmacht at 
utfodra dess andehl, hwilken och fått i betahlning 5 ¼ aln blått kläde, 2 böcker papper, 1 pund 
salt och 1/2 carolin. Men när Olof [fol. 213r] Nilsson i återfärden dhermed kom till Orwijken, 
hade Jon Hielte tagit klädet och papperet af honom, påståendes Simon at såwijda han hade 
genom sin fullmechtige detta för sin fodran bekommit, det han och måtte det behålla. Hielte 
förmente at såsom han med Simon stodo i en obligation, så skulle dhen ena intet mehra än 
dhen andra kunna dess betahlning föruth taga, uthan de participera lijka uti det som föllo, 
hälst Hielten hade obligationen i sin hand, på hwilken eij heller ståt annoterat hwad som 
betalades, och dy tagit godzet till sig, till dess på marknaden han med Simon skulle fåå tala, 
men hade honom der intet råkadt. Simon sade att han så första som andra dagen hade der 
warit, men Hielten intet sedt. Olof i Biärte inlade fullmachten af Simon att upfodra denne 
skuld, men Hielten hade honom derom intet bedit, dock när han kom tilbakas hade Hielten 
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tagit klädet och papperet till sig, hwilket inlades och nu fans till 4 ¼ aln sampt 1 bok, 4 ark 
[fol. 213v] papper. Hielte påstod at han eij crediterat detta godz om icke Simon Gunnarsson 
warit, dhertill Simon nekadhe, efftersom Hielte war sin egen man och rådde om sitt, påståen-
des slutel. expenser. Detta blef af rätten öfwerlagt och resolveradt. 
 Alldenstund det befinnes at Simon Gunnarsson i Wästbacken och Jon Hielte i Imnäs 
hafwa hwar för sig deras godz till Arfvid Larsson wid Kopparberget crediterat, den förra 5 
pund, dhen senare 14 pund smör, hwarpå dheras första giorde fullmechtige ingen betahlning 
kunnat erhålla, och dy har Simon Gunnarson särskillt för sig befullmechtigadt Olof Nilsson i 
Biärte, hwilken i kläde och annat hade för honom fått betahlning. Och ehuruwäl Jon Hielte 
will dher uti proportionaliter för sin fodran wara dehlachtig, så kan dock häradzrätten det så 
mycket mindre bifalla, som han icke har committerat Olof Nilsson något för sig uttaga, uthan 
må Simon Gunnarsson behålla det som han således genom sin waksamhet har upborit. I 
expenser bestås Simon Gunnarsson 3 m:k s.m:t. [fol. 214r]  
 
4. Uppå Lars Swänssons wägnar i Tyrstadh uti Torps s:n och Mälpadh kärade Jöns Olsson i 
Lunde och Brunflo s:n till mäster Johan Hammars enkia hust. Margreta i Tanne om 60 d:r 
k.m:t, som hennes man d. 14 nov. 1687 har af honom undfått emot hust. Margretas jordepart i 
Hwalstad, dhen hon till Lars Swänsson försålde, aldenstund samma dehl jempte hela hem-
manet är af höglofl. Kongl. rätten d. 9 april 1695 honom fråndömdt och tillerkiendt Pär 
Mikelssons barn. Hustru Margreta nekade icke till desse penningar, men wille att Lars Swäns-
son skulle för dem hålla sig till Pär Mikels barn, som hennes jordepart besittia. Jöns Olsson 
swarade att de ingen penning willia betala, utan föregifwer det hemmanet woro af hust. 
Margretas fader så graverat at henne intet till arfz blifwit. Men hust. Margreta påstod att de 
intet kunde giöra henne arfwelöös, utan som Lars Swänsson närmare hade att sökia Pär Mi-
kels barn än hon, dy wille hon at han sig till dhem hålla måtte, det Jöns Olsson wedersakade, 
påståendes att niuta lag och rätt till godo, och [fol. 214v] wille sig till ingen förlijkning begifwa. 
Detta öfwerlades och slöötz. 
 Emellan Lars Swänsson i Tyrstad och Torps s:n, genom Jöns Olsson i Lund, kärande, och 
cronosmedens m:r Johan Hammars enkia hustru Ma[r]greta i Tanne, swarande, angående 60 
d:r kopp.m:t som Lars Swänsson för hennes arfzpart i Hwalstad hemmanet d. 14 novemb. 
1687 har utbetalt, och han nu återfodrar, efftersom bemälte hem:n genom dom är honom 
frångångit, resolverades. 
 Att ehuruwäl hustru Margreta förmenar det skall Lars Swänsson för dess fodran böra 
hålla sig till Pär Mikelssons barn, hwilka Hwalstad hem:t innehafwa, derest han sin arfzpart 
skall hafwa inneståendes, dock emedan de sådan hennes prætension skola bestrijda, det och är 
en qvæstion som icke Lars Swänsson, uthan hust. Margreta sielf bör utföra, dy finner och 
häradzrätten i krafft af det 14 cap. Jord.b. L.L. skiäligt att hust. Margreta bör wara Lars 
Swänssons hemulsman och [fol. 215r] honom dess utlagde 60 d:r kopp.m:t genstan tilställa, och 
sökie sine medarfwingar igen det bästa hon gitter, compensatis expensis. 
 
5. Länsman Michel Bark anklagade dragon Jacob Glombock, en gifft karl, för begådt 
lägersmål med Ingrid Persdåtter i Bärge, hwilken tillförene för lönskeläger en gång har 
plichtadt. Bägge dess delinqventer tilstodo gierningen, föregifwandes hon det Glombock 
under echtenskaps lofwen henne belägradt, och henne försäkradt dät hans hustru war dödh, 
hwaröfwer han upwist henne ett bref. Glombock nekade till detta, efftersom hans hustru för 9 
åhr sedan rymdt från honom, och han aldrig sedan skall hördt af henne, och weet såledz icke 
om hon är lefwandes el. död. Länsman och några aff nämden wiste betyga, det Glombock 
offta utsagdt at hustrun woro död, och at han derom fått bref, och de eij annat trodt än så i 
sanning woro, hwilket Glombock icke tilstå wille. Dhenne hustru berättades för 9 åhr sedan 
fölgdt härifrån med sin stiuffader [fol. 215v] och Lars Holm och modern hustru Maria och rest 
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utföre till Småland med h:r landzhöfdingen Ulfsparre, derest han[?] skall tient för kock. På 
allmen effterfrågan war ingen som wiste om Glombocks hustru war lefwandes el. dödh. Detta 
öfwerlades och förehöltz Glombock at säija sanningen, men han sade sig intet wetta om hon 
lefwer eller död är, icke heller har han på 9 åhrs tijd sökt divortium [skilsmässa]. Ingiborg 
betygade sig eij annat wetta än at hans hustru warit död, som han henne försäkradt, och bad 
enständigt at fåå ståå sitt straff, och sedan få komma till församblingens gemenskap och bruka 
sin salighetz medell. 
 Detta togz i öfwerwägande, och hwad Glombock angår kunde intet slutas för än swar 
inkommer om Glomboks hustru lefwer el. när hon död är, hwarom nu straxt skulle skrifwas. 
 Men Ingiborg angående, så emedan det intygadt är at han utgifwit sig för enkling, och 
ingen annat wettat än han [fol. 216r] så warit, derföre och i underdån-ödmiukt föllie af höglofl. 
Kongl. hofrättens [re]solution d. 17 martij 1699, förklaras det å hennes sijda för lönskeläger, 
för hwilket hon effter Kongl. Maij:tz resol. d. 3 januarij 1694, emedan hon andra gången 
kommit igen, skal böta 10 d:r s.m:t, jembwäl och stå 2:ne söndagar på plichtpallen, effter 
Kongl. Maij:tz resolution af åhr 1698. Dessutan skall Glombock til barnetz underhåld till dess 
det kan sig födan tiena åhrl. gifwa 3 d:r s.m:t. 
 
6. Länsman wälförståndig Mikell Bark hade instämdt fältskiärsgesällen Erich Frank för det 
han emot Kongl. M:tz förordning och rättens dhereffter skedde förbud skall sig understå här 
inwijd giestgifwaregården hålla öhlsälning, efftersom och länsman nyligen, då majorens von 
Wulfvens compagnie här hwijlade, hade i soknestufwan insatt ett ankar öhl at försällias, dhet 
länsman till laga sluut anhållit, begiärandes dheröfwer på honom laga straff. Regementzfält-
skiären mäster Johan Frank, [fol. 216v] på sonens wägnar, förklaradhe att han lånat till Olof 
Nilss hustru i Wästerhuus 2:ne caroliner, och som han ingen annan betahlning kunde fåå än 
1/4 tunna korn, hade han låtit dhen åth sig mälta och bryggia, och sällia öhlet, det till pen-
ningz at wända, då h. majorns compagnie här förbij marcherade, det han hos soknestufwu-
manen insatte, förmenandes wijd sådane allmenne marcher, allom wara tillåtit hielpa dhem at 
underhålla. Skulle och något af sonen wara försedt, är det genom hans oförstånd. Men 
länsman hade tagit öhlet i arrest, elliest hade sonen ämbnat gifwa det till de fattige. Rätten 
erinrade sig öfwer sådane öhlsällningar offta wara af länsman klagadt, särdeles på tingen d. 28 
martij och d. 3 octob. 1698, då sådant förbudit blifwit i anledning af den 34 § i Kongl. 
giestgifwareordningen, hwilken § offentel:n är på tinget allom till rättelse upläsen. Länsman 
sw. att compagniet war effter tågordningen med öfwerflödigt [fol. 217r] dricka försedt, och 
skulle någon willia kiöpa öhl dherutom, så hadhe länsman som giästgifware det i beredskap. 
Men på det sättet at hwar och en skall fåå sällia öhl, sade länsman sig icke kunna beståå, 
påstod dy correction härpå. 
 Regementzfältskiären påstod att om länsman så hårdt will drifwa dhenne saaken, att då 
honom måtte effterlåtas att niuta laga process till godo, och effter sonen icke war stämd för än 
fardagen för pingst d. 18 huius, det måtte så honom gifwas dilation till nästa ting sig bättre i 
saaken att omhugsa. 
 Och emädhan länsman måtte tilståå att Erich Frank först d. 18 maij blifwit citerad, och 
således icke niutit den tijd som Kongl. M:tz process af d. [lucka] junij 1695 påbiuder uti d. 2 
§, fördenskull wardt med saksens afdömande till nästa ting uppskutit och differerat. [fol. 217v]  
 
7. Uppå h. kyrkioherdens erewyrdige h. Erich Staafs begiäran hadhe länsman Michel Bark 
instämdt klåckaren Olof Månsson i Tanne att swara soknemännen för det att han för 40 åhr 
sedan, då han blef klåckare, han emottagit klåckarebostället Gröttom icke allenast bebygdt, 
uthan och uti yppen åker och eng med laga gierdzellgård omstängdt, men nu sådant allt låtit 
förfalla, att det allenast för ett slåttegodz brukas, wiljandes det Olof Månsson skulle sådant alt 
ärsättia el. i sitt förra skick bringa. Olof inlade först 2 tolfmäns syn d. 30 apr. 1659, hwilka 
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betyga at då Olof Ersson i Walla tog emot Gröttom, eij allenast alla husen warit illa medfarne, 
uthan och åkeren i lägde och hagarne kullfallne. Sedan en annan syn d 26 junij 1665 öfwer 
dhen förbättring som Olof Ersson giordt sedan 1659, nembl. icke allenast en braf stufwa, utan 
och et hebber, en kiällare, en stall och en höbod, tilhopa för 14 ½ r.d:r wärderat. Hwaröfwer 
probsten magist. Jacob Holst d. 23 nov. 1665 resolverat det Olof Erssons arfwingar utaf Olof 
Månsson skulle hafwa at undfåå 10 r.d:r el. och taga öfwerbyggningen [fol. 218r] åter, det 
sonen Olof Olsson i Walla sade dhem giort, nembl. en stufwa och en bod, hwilka såldes till 
länsmansgården och här ännu ståå, aldenstund Olof Månsson eij wille dhem betala. Olof 
Olsson inlade och en förtekning af fadren d. 4 jan. 1650, hwad och han giordt då redan, som 
af probsten och befallningzman 1665 blifwit till wärdering utstält, och som förmält är, samma 
åhr hållen. Olof Månsson kunde icke neka, det iu der warit yppen åker till 1/2 t.l. åhrl., så och 
nödige huus, men som han hade sielf hem:t at åbo, skall han af probsten fåt lof det afhysa och 
bruka till slått, hwaröfwer lell intet bewijs fans. 
 Denne platz blef och nu synad, och fans än tekn effter åkeren, hwilken såwäl som slåtten 
med skog war öfwerwuxen, war och lägenhet för et braf klåckarebord, men dertill woro ingen 
skog el. muhlbete, så at dherföre ingen skulle sig der kunna bärga. Dhy höltz före att detta bo-
ställe, som alla andra prästebord och stomber [boställe som lönetillägg?] effter det 40 cap. 
Byggningabalken L.L. borde hoos dess grannar niuta afgiärde [fol. 218v] bys rättigheet. Olof 
Månsson tilstodh och at uti 40 el. 42 åhr han detta boställe hafft och höet åhrl. affördt. Hwad 
til dhetta boställes upbrukande betarfwas, nembl. att uptaga 1/4 t.l. åhrl., besåå, så och afrödia 
slåtten, upstängia gierdzlegårdarne sampt nödige huus uppbyggiande, det wardt af deputerade 
nämdemän utsatt till 46 dal:r s.m:t, warandes på detta lilla boställe flera huus eij nödige än 
som en lijten stufwa, fähus för 2 koor och småfää, en sädesbod, en lada och stall för en häst 
med höörum. Och emedan detta boställe wid Olof Månssons tilträde för 40 åhr sedan icke 
allenast warit någorlunda med huus försedt, såsom och åkeren yppen, slåtten och hagarne 
tarfwelige, uthan har Olof Månsson jembwäl i krafft af Kongl. husesynsordn. § [lucka] etz., 
bordt wid macht hålla, så och åhrl.  något å nyo giöra, hwilket om det skedt, hade bostället nu 
warit alt färdigt, men aldenstund han det efftersatt, kan häradzrätten eij annat än i förmågo af 
högstb:te förordning honom Olof Månsson påläggia, anten att bringa alt detta [fol. 219r] ofwan-
stående till sitt fulla bruk och byggnad, el. och contant betala de dertill utsatte 46 d:r 2 öre 
s.m:t. 
 
8. Hemming Olsson i Wästbyn, genom Pär Olsson ibidem, kärade till Anders Olssons enkia 
i Hökbäk, hust. Anna Jönsdåtter, först om 22 d:r 10: 8 s.m:t, dhem Hemming, som förmynda-
re för dumborne från Bye hade af deras medel lånat Anders Olsson, och sedermehra måst 
betala, sökiandes nu sitt igen, effter obligation d. 21 martij 1688, hwarutom enkians man ändå 
warit skyldig 10 r.d:r, därpå dock 2 r.d:r äro betalte, fodrandes altså resten, som är 8 r.d:r. 
Hust. Anna påstod att dhe 8 r.d:r jembwäl är uti obligationen af 22 d:r s.m:t inbegrijpne, 
hwilka hon eij bestrijder, utan effter handen lofwade betala. Hennes mågar Lars i Steensgård 
och Olof Olsson i Mikelsgårdh sade at wijd bytet woro till de 22 d:r så myket af egendomen 
afsatt, men de 10 r.d:r wiste de ingen räkenskap [fol. 219v] om. Hemming Olsson hördes sielf, 
men wiste eij heller något härom berätta, uthan förmente att arfzinstrumentet skall det utwijsa, 
hwilket war i Lijt. 
 Emellan Hemming Olsson i Wästbyn och And. Olssons enkia i Hökbäk, hust. Anna 
Jönsdåtter, angående skuldfodran resolverades, att hwad dhe 22 d:r 10: 8 s.m:t angåå, som 
Hemming Olsson af hustru Anna fodrar, så emedan hon sin mans derpå gifne obligation d. 21 
martij 1688 eij bestrijder, uthan dher hoos tilstådt at wid arfskifftet egendom till dess betahl-
ning är utsatt, dy åligger henne samma 22 d:r 10: 8 s.m:t genstan clarera. 
 Men berörande dhe 10 r.d:r hwarpå 8 r.d:r än skola återståå, så kan rätten hust. Anna med 
dhem icke gravera för än bättre bewijs anskaffas. 
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9. Upbödh Jon Jälte i Imnäs dess hustrus inlöste bördehemman ibid. effter kiöpeskrifften d. 
6 febr. 1699, 2 gången. [fol. 220r]  
 Opböd Pär Andersson i Fanbyn dess af swågrarne inlöste hemmanet Fanbyn, effter kiöpe-
skrifften d. 10 martij 1695, 3 gången, klanderlöst. 
 Oppböd Jöns Olsson från Norderöön hemmanet Måläng 4 ½ t.l. 3 gången, med förbehåld 
som för, kiöpt utom börden af Olof Hemming och Pär Jons söner, effter kiöpeskrifften d. 17 
jan. 1699, och fördenskull måtte det Hans Kongl. M:t i underdånigheet hembiudas, warandes 
det indelt lifcompagnie för dragounehåll, består af fråstländ åker, mager slått, mäst af starr, 
skog till timber, wed, gierdzell och bark, intet näfwer, intet fiskewatn, qwarn till huusbehof 
höst och wåhr, elgzwåhnor ibland, godt muhlbete på heemskogen. och 
 
10. Förentes Olof Olsson och Carl Olsson i Miälle om de 2 koor och 1 tunna korn som Carl 
af Olof hafwer, det Carl Olsson skall nu straxt från sig lefwerera en koo, och [fol. 220v] den 
andre jempte korntunnan till hösten från sig gifwa. 
 
11. Continuerades med dhen på sidsta ting förehafde saak emellan dragon Erich Palmqvist 
och skallmäijblåsaren Abram Sidenius om något föröfwadt slagzmål, då Sidenius påstod sam-
ma saak wara förlijkt, och wille dy nu intet swara. Palmqvist swarade at han wäl woro till 
förlijkning benägen, om han fåår sitt skadestånd. Länsman påstod att som Kongl. M:tz inte-
resse här under beroor, och detta är ett swårt slagzmål, at fördenskull ingen förlijkning må til-
låtas, utan saken afdömas. Hwarföre uplästes sidst håldne protocoll, derpå wittnen hördes. 
 Först regementzfältskiären Frank, som betygade att i hufwudet hade Palmqvist 4 såår, 
och det ena in på hufwudskålen, slagne anten med steen el:r dylijkt, men intet med wäria 
huggne. På armar, benen och i ansichtet hade han 9 st. blånader, hwar utaf han legadt 14 dagar 
inne, då fältskiären hwar dag, en gång om dagen, har måst gåå till honom, hafwandes Palm-
qvist deraf warit rätt [fol. 221r] illa dher ann. För dess omak begiärte mäst. Frank 6 r.d:r el. 12 
d:r s.m:t. Sidenius kunde intet neka, det han iu slagit Palmqvist, men föregaf det han gådt in 
på deras lag och honom först öfwerfallit, hwartill såsom Palmqvist nekade, dy hördes wittnen 
edeligen, skallmäijblåsaren Högman och dragon Pehr Lindh, som separatim hördes. 
 Högman intygade att hela oredan kom deraf at Sidenij skalmäija blef sönderbruten. 
Hwem det giorde wiste han intet, men Sidenius hölt Palmqvist före, derföre när han kom, 
hade Sidenius slagit til honom 2 slängiar eller mera med kieppen i hufwudet, och så borit 
ihoop. När de kommo up fohr Palmqvist uth, och Sidenius effter. Hwad Sidenius då slog ho-
nom med wiste han icke, om det war steen el. annat. Äntel. skildes de åth, då Palmqvist illa 
blödt. Högman hade den gången warit wärd och budit Sidenius med några andra, men Palm-
qvist hade obuden kommit. Palmqvist påstod at Högman honom budit, elliest hade han den 
gången ährende dijt effter sine saker. [fol. 221v]  
 Högman tog afträde, och inkom Lindh, hwilken betygade sig eij heller wetta hwem som 
slog sönder skallmäijan, hwilken fans igen på skolegården, hwarest och Palmqvist war, men 
intet såg han honom henne röra. Derifrån hade de gådt in igen till Högman, och huru talet der 
föll, hade Sidenius slagit Palmqvist med kieppen i hufwudet några slängiar, hwarpå Palmqvist 
lupit uth, och Sidenius effter till porten, der han och slagit Palmqvist i hufwudet med en 
kiägla. Wijd östra porten fick och Palmqvist hugg, men hwar af kunde han intet säija, och då 
begynte han illa att blöda. Men inga skiältzord hörde han. Högman inkallades, och på dhen 
aflagde eden betygade at Sidenius kallat Palmqvist tiuf, dhertill han nekade, utan skola orden 
så fallit at den som slagit sönder skalmäijan intet giort något ährligit stycke, sade och at 
Abram hållit Palmqvist der före, emedan han lofwat giöra honom ett strek, för det han skaf-
fade Palmqvist [fol. 222r] från skallmäijblåsartiensten, och deraf kom han at slåå honom, men 
fulla bewijs att Palmqvist detta giort kunde Abram eij framskaffa. Då Palmqvist sig på [r]em-
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snidaren beropade, som skiältzordet hört, men han war nu eij här tilstädes. \Palmqvist fodrade 
expenser 9 d:r 8 s.m:t./ Wijdare war eij at påminna, och dy företogz detta till slut och 
resolverades. 
 Att såsom af föregående ransakning det finnes dett skalmäijblåsaren Abram Sidenius 
slagit dragon Erich Palmqvist i dess hufwud 4 st. blodsåår, så och dessutan 9 st. blånader, dy 
skall derföre effter det 10 och 13 cap. Såramålabalken med willia L.L. böta 3 m:k s.m:t för 
hwardera, så och betala fälskiärarens arbete för sin dehl med 4 dal:r s.m:t, \det mera söke 
regementzfältskiären af Palmqvist,/ dhe öfrige expenserne blifwa uphäfne, effter Palmqvist 
obuden gådt på deras lag, han dhem eij heller effter processen har specificerat. 
 Skiältzordet angående, anstår dhermed till bättre bewijs. 
 
12. Dragon Erich Palmqvist kärade till dragon Jöns Mård för det han då mötet stod i Orr-
wijken honom illa skall öfwerfallit och slagit, påståendes at han derföre måtte straffas. 
[fol. 222v] Mård swarade at de der kastade korsslant, då hade Mård af Palmqvist wunnit 2 st. 
slantar, men dem stoppade han hoos sig, och dertill tagit af Mård dess 2 slantar till, och som 
han märkte det Palmqvist wille på honom, hade han tagit i honom, och slagit honom under 
sig, dock straxt släpt honom upp, då Palmqvist genstan sprungit på Mården. Derföre hade han 
nappat honom i håret och slagit honom under sig så at ansichtet fallit emot jorden. Om han då 
rifwit sig i ögonen wiste Mård intet, efftersom han eij lät syna sig, uthan straxt gådt bort. 
Palmqvist nekade sig hafwa öfwerfallit Mårdhen, derföre till att komma till uplysning hördes 
wittnen edeligen. 
 1. Dragon Måns Orre, som wittnade det de satte upp 2 slantar hwardera, dem want Mård-
en, men Palmqvist hade ändå tagit sina igen, och huru de talades wijd, hade han och tagit af 
Mård de 2 slantar honom tilhörde, höttandes honom med handen, då Mård sprungit under, 
men straxt skildz åth, då åter Palmqvist rusat på Mården, så [fol. 223r] at de farit omkull. Om 
då Mården honom klöste el. Palmqvist reest sig emot marken, kunde Orre eij säija, effter 
Palmqvist straxt lupit bort, så at han eij sedt hwad skada han fick. 
 [2.] Tog afträde, och inkom Pehr Billströöm, hwilken förde samma klagan, allenast lade 
till det Palmqvist först tagit penningarne af honom, hwarmed Mård honom warnat intet så 
giöra, och emedan Palmqvist gick honom in på, hade Mård tagit honom i axelen, då de straxt 
skildes åth, men Palmqvist hade genstan sprungit och sparkat till den andra, och så ihop, 
hafwandes Mård slagit Palmqvist under sig, och om han då klöste honom el. Palmqvist rifwit 
sig emot marken, wiste Billström intet. Palmqvist föregaf det Mård war honom 6 öre skyldig, 
och dhem tog han igen. Mård nekade. Tålfmän Mån[s] Jonsson i Gierde och Olof Olsson i 
Orwijken, som synat Palmqvist sade at han war rifwen i ansichtet, men om det war af naglar 
el. elliest kunde de intet säija. Resolutio. 
 Såsom de afhörde wittnen icke kunna [fol. 223v] fulltyga det dragon Jöns Mårdh skall rif-
wit Palmqvist i ansichtet, uthan förmenas honom hafwa det fått emot marken, då han med 
Mård på gården föllo omkull, och fördenskull kan Mård uti detta icke heller med bötter beläg-
gias widare än han för et hårdrag, effter dess tillstående, i föllie af det 13 cap. Sårm. will. L.L. 
böter 3 m:k s.m:t. 
 
13. Det tiltalade Gunnar Månsson i Knytta enkian hustru Sigrid för det hon med sig från 
cronogården Nampn skall alla gamble brefwen borttagit, särdeles om skogzskillnaden och 
qwarnstället i Slandrom, förmenandes att hon dem till Måns Pålsson lefwererat. Men hon 
nekade enständigt sig några breef hafwa, uthom dem hon Gunnar har tillställt, det hon och 
edel. wille erhålla, fördenskull kunde härtill intet wijdare giöras, uthan der Måns i Slandrom 
har några bref, må Gunnar honom dherom lagl. låta instämma. [fol. 224r]  
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14. Alldenstund länsman eij kunde bewijsa Påhl Högman hafwa den gången då Sidenius och 
Palmqvist sloges, hafwa såldt något öhl, uthan hwad de fått, som budne giäster han dem gif-
wit, fördenskull wardt Högman från länsmans åtahl i dy måhle frijerkiend. 
 
15. Skallmäijblåsaren Abram Sidenius hade låtit instämma länsman Barks hustru Maria 
Svensdåtter för det hon med någon otijdigheet skall om en söndag wijd kyrkian på gården 
öfwerfallit hans hustru Brijta Månsdåtter, hwilket så tilkommit att Abrams och länsmans 
hustrun skulle bägge föllia Christophers hustru i kyrkia, och för dät Abrams hustru steg på 
högre handen om länsmans, hade hon blifwit wred, brukat otidig mun, så och med näfwan 
hött henne, effter hon war äldre hustru, hwilken för Abrams hustru borde hafwa högre 
handen. Söndagen dher effter, då folket gick uthur kyrkian, hade Abrams lilla gosse gådt 
föruth och dy skulle hans hustru effter gossen, råkandes så att [fol. 224v] gåå länsmans hustru 
förbij i kyrkio-dören, hwaröfwer hon blifwit sticken och sagdt, sij dhen ähregijrige 
menniskian som åter will gåå om alt folk, begiärandes Abram det hans hustru för en sådan 
otijdigheet måtte förskonas. 
 Länsmans hustru Maria swarade at då Christophers hustru gick i kyrkia, hade Tanbergz 
hustru, Mattias hustru och Abrams hustru warit föruth, och länsmans hustru kommit effter, 
tagandes sitt rum på högre handen om Abrams hustru, då hade hon straxt stijgit om länsmans 
hustru på högre, hwilket länsmanshustrun märkiandes, från henne stijgit fram till Tanbergz 
hustru, säijandes at hon måst gåå från Abrams hustru, effter hon eij will gåå stilla, uthan fahr 
på alla sijdor. Mehra blef inthet af, utan hade de gådt wackert i kyrkian. Söndagen dher effter, 
när de skulle gåå uth och länsmans hustru hade Hambræi hustru i föllie och de till dören 
kommo, [fol. 225r] hade Abrams hustru der lupit om henne och i det samma stött henne på 
armen, då länsmans hustru sedt sig tilbakas, säijandes, sij denne menniskian, huru hon åter 
löper om folket, Gud nåde den som fått högfärdighetenes ande alt för myket i sig, hwilket 
skedt i wapenhuset. Hustru Brijta sade at hon den gången intet giorde henne något förnär i 
ringaste måtton, utan gick effter sin gosse. 
 Till uplysning blefwo parternes wittnen edel. hörde. 
 Först hust. Elizabet Ersdåtter i Rijse, att förste gången hörde hon länsmans hustru intet 
mehra säija, än att hon intet kunde gåå brede wijd den ähregirige meniskian, uthan bedit fåå 
gåå hoos henne, hust. Elizabet, då Abrams hustru swarat, I fåå då gåå i Jesu nampn, hwarpå 
länsmanshustrun swarat, iag är gamblare hustru än du, men om hon i det samma knutit 
näfwarne, det hade Elizabet intet sedt, dock hade Abrams hustru bedit henne icke knyta 
handen åth henne. Mehra wiste el. såg [fol. 225v] hon intet, allenast at detta allt passerat på 
kyrkiogårdhen. Tog dermed afträde. 
 Och inkallades hustru Kierstin Månsdåtter i Herke, som wittnade det samma, hade och 
intet sedt något hotande, utan i det länsmans hustru sade at hon war äldre, hade hon i det 
samma winkat med handen, men intet det hon förstod, knytt näfwen åth henne. Tog afträdhe. 
 Hambræi hustru war opasslig och inlade dess skrifftel. berättelse, att då Abrams hustru 
lopp om länsmanshustrun i kyrkiodören, hade denne senare sagdt, det må wara en farlig 
högfärdig hustru, som altid löper om de gambla hustrurne. Pastor och församblingens allmoge 
betyga alla att ingen detta sedt el. förstådt, mindre att häraf någon förargelse skedt. 
 Resolutio, vid. 29 infra [se § 29 nedan]. 
 
16. Angaf länsman Michel Bark hurusom skallmäijblåsaren Abram Sidenius skall för en tijd 
sedan illa slagit bonden Pär Olsson i Wästbyn, hwaröfwer han obligerat bonden att förlijkas, 
hwilket, som det angår Kongl. M:tz höga interesse, har länsman det å embetes [fol. 226r] wäg-
nar åtalat. Pehr Olsson sade sig eij annars förlijktz, än Kongl. M:tz höga rätt oförkränkt, be-
rättandes saken så at Abram öfwerfallit honom aldeles oförskyldt, nappat honom i håret, slagit 
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hufwudet i wäggen och sparkat honom, dher effter han fått en blånad under ögat och blodsåår 
på hakan, hwilket Abram eij förneka kunde, uthan påstod förlijkningen. 
 Resolutio. Såsom länsman har effter det 17 cap. Tingmålabalken denne saken åtalat, så 
kan förlijkningen eij attenderas, uthan skall Sidenius för hårdrag och en blånat sampt et blod-
sår effter det 10 och 13 cap. Sårmålabalken med willia L.L. böta 3 gånger 16 öre s.m:t, måls-
ägarens rätt effter ofwan allegerade capitel afdragen. 
 
17. Öfwer dhen ohägn som af swijn och annan boskap skeer i Wästerhuus och Wästbyn, 
hwaröfwer Pär Olsson klagade, föreentes han för dhenne gången med fältskiären, dock med 
widhängit [fol. 226v] wijte, att samptl. grannarne skola wid 3 d:r s.m:tz plicht hålla hwar och en 
deras gårdar gilla, så och umgälla skadan som der förmedelst kan skee, hwarom länsman skall 
dhem i soknestufwan ansäija. 
 
18. Lät regementzskrifwaren Molin för 20 d:r s.m:t 1 gången upbiuda Jon Jonssons hemman 
Glasetter effter obligation d. 20 januarij 1686, inteknadt d. 6 octob. 1698. 
 2. Upplästes dhen förordning som Pehr Simsson i Bärge har med dess hustru giort till 
mågen Erich Abramsson, om dess hem:n och sytning d. 21 martij sidstl., som inteknades och 
upbödz 1 gången. 
 
19. Angående det timberhygge som fältwäbelen Careel instämdt Nils Siulson i Hägle före, 
blef upskutit till nästa ting, effter Nils Siulsson war på wägabyggning commenderad. 
 
20. Till underdånödhmiukt föllie af högwälb. h. baron gen.majorns och landzhöfdingens 
[fol. 227r] remiss d. 2 sept. 1699 att ransaka om dhe slåtter som från cronohemmanet Nampn 
skola wara kombne, och Gunnar Månsson söker åter, blef sådant nu företagit. 
  Då Gunnar berättade att desse slåtter woro 6 st. in alles, af hwilka till Kongzgården bru-
kades en slått, Håläija wid nampn, om 3 lass, till länsmansgården Hofdrolet, Båthusdrolet och 
Edzdrolet om 5 lass, till fändrikboställe Walla Norra Steensenget 1 lass, och till Mickelsgård 
Södra Steensengen 1 lass, hwilka alla han wille hafwa igen, emedan cronohem:t elliest eij 
skall kunna beståå. Nämden berättade at de 4 slåtter som till Kongzgården och länsmanhem:t 
brukadt, hade en, ben:d Elias Svensson för 30 åhr sedan såldt till länsman Svanberg, hwars 
skatte war länsmansgården Hof. En tid der effter hade Svanberg såldt dhem alla 4 til h. öf-
wersten Ulfsparre, men han kom aldrig i possession mehra än af en, som än under 
Kongzgården brukas, och de andra 3 till länsmans boställe. Länsman sade sig icke heller 
kunna desse slåtter mista, aldenstund de under [fol. 227v] sidsta skattläggningen jembwäl äro 
inbegrijpne. Samma klagan förde och Gunnar [och] bad då att om han eij slåtten igenfåår, 
honom då måtte en ny reefning [uppmätning] på cronohem:t förunnas, hwilket, som nämdhen 
intygade, en alt för ringa slått och tillägor skall hafwa. H. fändrik Bärgklyfft med Olof i 
Mikelsgård tilstodo bägge att de andra bägge slåtterne liggia och häfdas under fändrikboställe, 
dem fändricken eij kunde mista, särdeles som wid den refning för [lucka] åhr sedan wid 
bostället skedt de blifwit upförde. Olof Olsson inlade och kiöpebrefwet af d. 15 nov. 1667, 
deraf fans at hans fader Olof Olsson slåtterne för 10 ort kiöpt. Elias Svensson i Nampn, som 
då war skatteman af Nampn och Olof Ersson af Walla [abrupt slut!] 
 
22. [!] Öfwer den byggnad, reparation, timber och gierdzels huggande, som på Anders Olsons 
hemman Swedie dragon Olof Dahlman kostadt, blef förafskedat att swågern Pär Andersson 
skulle honom i ett för alt gifwa 10 dal. k.m:t med första. 
 
23. Dragon Pehr Kloot tiltalades af länsman för begången stöld wid sidsta marknad af 
åtskillige pertzeler, sill, salt, fisk etz., hwarföre länsman på honom anhölt om laga straff, men 
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han tilstod allenast [fol. 228r] en liten slipsteen, dhen han stulit af en dalakarl, och leutn:n 
Rosenscöldh tagit af Kloot och dalakarlen tilstält. Lieutn. sade sig intet häraf wetta, utan är så 
för honom angifwit, och emedan dessutan angafz det Kloot offta skal för stöld blifwit dömd, 
dy skulle det effterses och saken till nästa [ting] upskiutas. 
 
24. Fölliande gamble bönder angofwo at de sine hemmansbruk deras söner och barn uplåtit, 
nembl. Olof Jonsson i Rasten till sonen Erich Olsson, Olof Olsson i Bärge till sonen Erich, 
Pär Simsson ibid. till mågen Erich Abramsson, Hemming i Wästbyn till fosterson Pär Olsson, 
Sven i Knytta til sonen Swen Gunnarsson, hust. Anna i Swedie till Påhl Pärsson, And. 
Pärsson i Berge till sonen Pähr, hust. Margta i Tanne till Pär Johansson, Pär Olsson i Or-
wijken till sonen Olof, Mårten i Wälwijken till sonen Bängt. 
 
24. [!] Förehades mantalslängden. 
 2. Contributionslängden. 
 3. På Sunne prästebord angafz förslagzwijs at såås 10 tunnor, Frössön 4 ⅙ tunna. 
 4. Sokneskrifwaren i löhn af hwar bonde effter Jordboken 6 öre s.m:t, boställen intet, som 
för 1699 stijgit 16 d:r 5 s.m:t. 
 5. Profossen lijkaså 2 ⅔ öre s.m:t. 
 6. Färieman i Wallasundet 3 kannor korn och för 1699 giort 7 tunnor 4 fjärdingar 3 kan-
nor in alles. [fol. 228v]  
 7. Fiälstufwumän niuta här som i de andra tingelagen. 
 8. Organister och fördelskarlar woro här inga. 
 
25. På fältskiären mäster Johan Franks begiäran sättes Wästerhuus skog under 40 m:ks wite i 
förbud, så att ingen fremmande må der hugga, eij heller åboerne någon der lof gifwa at hugga. 
 
26. Upwijstes hållit arfskiffte d. 8 oct. 1699 effter Olof Olsson i Berge, som till rättelse i 
framtijdhen lades i häradzkistan. 
 
27. Bewilliades fölliande bönder fasta på deras hemman: 
 1. Pär Olsson på Wästby hem:t, af Hemming Olsson och hans hustru honom d. 26 octob. 
1697 i sy[t]ning updragit och hälfften tilldömdt d. 30 sept. sidstl., på hwilken halfwa dehl el. 2 
t.l. fasta utgafz, effter det war lagl. upbudit och ståndit altsedan d. 16 martij 1699. Med de 
andra 2 t.l. anstår det till dess Pär Olsson med arfwingarne kommit öfwereens. 
 2. Pär Ersson i Wagle på hem:t ibidem 3 t.l. effter det war lagl. upbudit och stådt altsedan 
d. 16 martij 1699, dock som han är obördig, blifwer fasta inneliggiandes till dess swar från 
Hans M:t inkommer öfwer hembudet. [fol. 229r]  
 
28. Opplästes dhe Kongl placater och förordningar som wijd Rödens protocoll anteknade 
finnas. 
 
29.  [forts. från § 15] Såsom det befunnit är att desse hustrur emellan icke är utbrustit uti 
något offenteligit kijf el. träta, så at församblingen deraf blifwit förargad, icke heller är det 
skedt i kyrkian, uthan hwad således timat har i stillheet aflupit dhem emellan och härflutit om 
högre rummet, fördenskull kan häradzrätten detta icke widare ansee, än att länsmanshustrun 
Maria Svensdåtter för 2:ne oqwädinsord effter det 20 och 43 cap. Tingmålabalken böter 2 
gånger 3 m:k s.m:t och det i twebotum i föllie af d. 16 § i Kongl. M:tz placat af åhr 1665 om 
sabbatzbrutt, blifwandes parterne warnade här effter medh all osämia och wederwillia at afstå 
wider 2 d:r s.m:tz wijte. 
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Extraordinarie ting 4 oktober 1700 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21b, fol. 364r – 372v, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 986r – 997r, RA. 
 
Anno 1700 d. 4 octob. höltz extraord. ting på Frössön, närwarande länsman Alexander Pålak 
och ord. nämden. 
 
Det har d. 20 sidstl. septemb. emellan några härliggiande artollerie betiente och dragon Johan 
Paulin ett slagzmåhl förelupit, derwijd artollerie betienterne, den ena särdeles, illa är blefwen 
blesserad, hwilket måhl man ärnat på ord. tinget d. 19 huius afgiöra, men emedan artollerie 
betienterne äro med sin öfwercommendeur beordrade nu genstan här ifrån at upbryta och 
marchera till Stokholm, dy är på leutn:ns wälb. Georg Klingsporres skrifftel. begiäran och der 
effter skedd communication med högwälb. h. baron gen.majorn och landzhöfdingen extraord. 
ting anstält, hälst utom desse parter åtskillige af artolleriet woro som i saken till wittne 
kallade, hwilka emot undfångne ordres icke heller till ord. tinget kunde qwarhållas. 
 Dhenne saks sammanhang wardt af handtlangaren Nils Risenfelt, närwarande, jembwäl h. 
lieutn. Klingsporre så relaterat, att på ofwansagde dato hade han, Risenfelt, smedzgesällen 
And. Hult för roo [fol. 364v] skull gådt till Anders i Bärge, der Paulin och några andra sutto för 
dem, och som Risenfelt med de andra camraterne sins emellan narrades, hade Paulin frågadt 
hwad det war för lefwerne, det skulle den och den taga wijd dem, då Risenfelt swarat, jag 
weet mig intet giort dig något förnär, wiste så intet af [för] än Paulin högg till honom med en 
knijf ett hohl i hufwudet, och som mössan härwid kom bort, hade Risenfelt bedit lärconsta-
pelen Lars Nydahl sökia upp henne, och i det Nydahl bockade sig, hade Paulin huggit till 
honom med en bajonet, dher effter han fått ett stoort hugg på kindbenet, fast han intet giorde 
Paulin något emot. 
 Paulin nekade aldeles till dhenne relation, refererandes så, att hela dhen wekan hade han 
sitt tilhåld hoos And. i Bärge, satt och dhen dagen med chergianten Romberg och constapelen 
Åkerman och drak en kanna öhl el. annan, dermed han gådt uth i andra stufwan och lagdt sig 
att sofwa. Emot afftonen stod han upp, gåendes in till de andra igen, då en hoop artollerie 
folket ännu woro tilkombne, som drucko och leto illa, med slagzmål och annat. Då hade 
Paulin bedit dhem låta wäl, hwarpå Risenfelt sprungit Paulin i bröstet, och Nydahl [fol. 365r] 
der effter, gifwandes honom, Paulin, först en öhrfijhl och så i håret, hafwandes de honom 
omkull emot spijsen och illa slagit intill dess And. i Bärge och qwinfolken hielpte honom upp. 
När han slapp löös hade han med knytnäfwan slagit till Risenfelt, och så sprungit in i 
cammaren innanför samma stufwa, ty effter han såg det alla woro galna, wille han heller flyy. 
Men Nydahl och Risenfelt hade kommit tijt effter, skutit up dören, hwilket då han som redan 
kastat kull sig i sängen förnam, hade han stijgit upp, då Nydahl sparkat honom i munnen så at 
munnen än war såår. Jacob Skomakare war och med, Åkerman tog musqveten af wäggen, och 
aldenstund Paulin såg sig i en stoor fahra, om de skulle alla komma in i cammaren, sökte han 
effter något at förswara sig med, fick så intet annat uti än en bajonet, dhen borit för sig, af 
hwilken och Nydahl blifwit skadad, hwarmed de låto honom blifwa, allenast at de alla hämtat 
sig störar att hindra Paulin, det han icke skulle komma uth, men han hade lell gådt uth i en 
annan cammare i förstufwan, dijt [fol. 365v] chergianten kommit effter honom med wachten 
och kurtzgewär, som togo honom i arrest, sättiandes handklåfwar på bägge händerne, slåendes 
honom fast utanför lieutnantens dör i wäggen på gården, derest han hela natten öfwer måtte 
ståå som en hund i kiölden, hwilket swåra handterande på en Kongl. M:tz dragoun han begiär-
te at wederbörl. må blifwa ansedt. 
 Lieutn. swarade at hwad han giort, har han hafft fog till, skall det och förswara. 
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 Capiteinlieutn. Charliere, under hwars compagnie Paulin war, förbehölt dragon dess brutt 
å behörig ort för detta. 
 Wijdare förekallades Nydahl, som berättade det han, Paulin, Romberg och Åkerman set-
tat tilhopa wijd bordet och spelat kort om dricka, då Paulin och hafft öhl, deraf han wille at de 
skulle kiöpa, men som dem det eij behagade, wardt han sticken och gick bort, sedan han 1 
kanna tagit in. Dhe andra hade ändå settat qwar, hwartill och dragoun Biörkman kommit, så 
och en annan dragoun, hwars nampn Nydahl eij wiste. Hwad wäsende äntel. yppatz på golf-
wet emellan Skomakaren och Risenfelt, det hade [fol. 366r] Nydahl intet sedt, allenast at han 
fordzlat uth Skomakaren, kommit sedan in, och Paulin lijtet effter. Huru de nu talatz wijd 
hörde Nydahl intet för än Paulin frågade Risenfelt, hwad är du för en, då han swarat, en 
handtlangare, och at Paulin intet hade med dem at beställa. I det samma hade de fattat i hopa, 
slåendes Paulin först till Risenfelt så at han blödde i hufwudet, och dy hade Nydahl sprungit 
till att skillia dem åth, då Paulin bonden och qwinfolken nappat honom i håret och öronen, 
slåendes honom öhrfijlar [något verkar fattas i texten]. Äntel. skildes de, då Paulin genstan 
luppit i cammaren. Mehra blef intet af, uthan som Risenfelt miste sin mössa, hade på hans 
begiäran Nydahl skolat leta effter henne på golfwet, och som han kom till cammardören och 
buckade sig neder, wiste han intet ord af för än Paulin genom cammardören högg honom ett 
stort håhl i kindbenet med bajonetten, betygade det han intet warit inom cammardören, 
mindre sparkadt Paulin. 
 Men Paulin påstod at han med de andra [fol. 366v] welat in i cammaren och honom der 
öfwerfalla, då och Nydahl honom spiernat i munnen, så at han nödtwungen till sit förswar 
måst grijpa till wärn, elliest hade de giort af med honom. 
 Och aldenstund parterne stodo in contradictorijs, dy befaltes de nemna sina wittnen, så 
woro å Nydahls och Risenfeltz sijda förharen Jöran Örnflycht, chergianten Sven Drombergh, 
constapelen Joh. Åkerman och dragoun Erich Biörkman, så och en annan dragoun, hwars 
nampn de eij mintes. 
 Paulin hade å sin sijda inga flere wittnen än dr. Biörkman, 
 Honom tillspordes om emot de af käranderne producerade wittnen han hade något att 
påminna. 
 Dhå Paulin emot Örnflycht inwände det han woro lieutn. Klingsporres swåger, hafwandes 
lieutn. honom i arrest satt, för hwilket han will hafwa sin regress. Lieutn. swarade att 
Örnflycht woro sysselunge [syssling] med hans fru, och emedan dässutan detta slagzmål eij 
gingo h. lieutn. ann, utan â part saak med arresten, dy fans skiäligt det Örnflycht aflägger 
eeden. [fol. 367r]  
 Emot Dromberg exciperade Paulin, at han tagit honom i arrest, fast han sielf war en 
arrestant. Lieutn. swarade at sedan Dromberg honom om detta slagzmåhl hade kundgiordt, 
beordrade han Lars Hiort, Petter Linman och Lars Jungqvist at taga Paulin i arrest, hälst 
chergianten angifwit at de bägge woro dödeligen blesserade. Paulin sade at lijkawäl hade 
Dromberg kurtzgewäret. Wijd detta påminte capiteinlieutn. Charliere at dhenne Dromberg 
woro för något i krijgzrätten angifwen, för hwilket han blifwit satt i arrest, om det icke det 
torde wara sådant som giorde honom inhabil at wittna. Lieutn. sw:de at det war om 2 st. 
skiortor, hwilken sak sedan den war ransakadt, h. öfwersten till honom remitterat, warandes 
arresten han är satt uti allenast civil, undrandes det capiteinlieutn. will läggia sig i saken. 
Capiteinlieutn. sw. at han måtte uti hwad skäligdt är tala för sin underhafwande, det han och 
seer lieutn. giöra för sina. Dromberg nekade och enständigt, det lieutn. befalt honom at taga 
Paulin i arrest, utan hade andra dertill blifwit beordrade. [fol. 367v] Häradzrätten begiärade 
lieutnantens definitive utlåtande huru det woro med Rombergz arrest och dess facto, då han 
försäkrade att han blifwit för 2 st. skiortor angifwen och en sack af intet wärde, som till 
honom är remitteradt effter ordres at afdöma, warandes inga bewijs, utan har den ena sagdt så, 
den andra så, warandes han i medler tijd under civil arrest. 
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 Och aldenstund uti slagzmålet Romberg eij war interesserad, han icke heller till någon 
ährerörig beskyllning är dömd el. öfwertygad, altdherföre admitterades han till eden. 
 Emot Åkerman exciperade Paulin att han tagit musqveten af wäggen, och welat in med 
honom i cammaren att slåå Paulin, sedan och stött Paulins hustru, hwartill han med någon 
vehemence [kraftfullhet] nekade, stälte sig och något interesse med dess berättelser i saaken, 
williandes lijkasom truga sig fram at wittna, och dy fans betänkeligit honom tillåta edhgång. 
Dhe öfrige wittnen aflade edhen och separatim hördes. 
 1. Dragoun Erich Biörkman, som wittnade [fol. 368r] att han med Nydahl, Romberg och 
Paulin sutto wid bordet, spelandes kort om öhl. Då hade Paulin öhl i en kagge at sällia, will-
iandes at de skulle kiöpa deraf, men som det intet dugde, togo de utom gården, och dhermed 
hade Paulin gådt uth och lagdt sig at sofwa. I medler tijd begynte And. Smed, Skomakaren 
och Risenfelt sins emellan att parlamentera, nappade och i hoop, så at de på golfwet farit 
omkull. I det samma hade Paulin kommit inn och frågadt hwad lefwerne det war, hwad wille 
de karlen, gåendes så till spijsen utan at röra någon. De andra höllo ändå i hoop, och som 
jembwäl Nydahl fick see det Paulin kom i knippan med, hade Nydahl sagdt, nu skall iag upp 
med, hwarifrån Dromberg och Biörkman honom afrådt, och at låta dem blifwa, effter de ändå 
woro många på en, och rådde wäl med Paulin, hwilken war allena, Men Nydahl sprang ändå 
upp och gaf Paulin en öhrfijhl, och så båda på honom emot spijsen, och där omkull. Nydahl 
hade och luggat Paulin och sparkadt till honom, men om han råkadt honom, såg Biörkman 
[fol. 368v] intet, allenast då Paulin kom upp hade han blödt i munnen, hafwandes Anders i 
Bärge och qwinfolcken skildt dhem åth, springandes Paulin i cammaren, låtandes dören igen 
effter sig. Men Nydahl och de andra bodo honom komma uth om han war en ährlig karl, och 
effter Risenfelt under detta wäsendet hade mistat sin mössa på golfwet, dy letade de något 
hwar effter henne, och när Nydahl kom mitt för cammardören stannade han der, uti hwad 
tanka kunde Biörkman icke wetta. I det samma hade Paulin med en foot sprungit uth genom 
dören, huggit till Nydahl med bajonetten, och så in igen. Mössan fans sedan igen i stufwan uti 
en tunna. Sedan hade camraterne hwar och en tagit sig en stake och stält sig i stufwan, säij-
andes att han intet skulle komma uth, men han hade lell lupit dhem förbij, uti en annan cam-
mare och der giömt sig i kiällaren. Lijtet effter kom wachten och förde honom till lieutn. med 
handklåfwar på händerne. [fol. 369r] Chergianten Dromberg förde dhem ann, som sade sig 
hafwa lieutnantens ordres at taga honom, efftersom ingen af constaplarne woro hemma. 
Paulin hade och emot chergeanten protesterat, det han eij skulle taga honom, aldenstund han 
sielf woro i arrest. På tilfrågan hwem den andra dragoun war, som settat med i laget och Ny-
dahl angifwit, då Biörkman i förstone sade at han intet såg någon, men omsijder tilstod at 
dragoun Hammar settat hoos dem en stund, men gådt sin koos för än detta tumultet begyntes. 
Musqveten hade en tagit af wäggen, men mintes intet hwem det war, efftersom Anders i 
Berge tagit af honom den samma, säijandes, du skall låta blifwa Kongl. M:tz gewär. Tog 
afträde. 
 Och inkallades Anders i Bärge, som utan eed berättade, effter han war Paulins swåger, 
det en af dem tog musqveten af wäggen, men wiste intet hwem det war. Tog afträde. 
 Der näst inkom Örnflycht, som [fol. 369v] förklarade det han icke afwiste hwad Risenfelt 
och Smeden sins emellan hade, men der under hade Paulin kommit in ifrån andra stufwan, der 
han sofwit, frågandes hwad det war för tumult de förde. Då hade Risenfelt swarat, hwad will 
du hafwa deraf, tagandes dhermed Paulin för brickan [bröstet], och han honom igen, Paulin 
undan och den andra effter till sängen, hwartill och Nydahl kommit och gifwit Paulin en 
öhrfijhl, hwarmed de kommit i håret, och så till spijsen omkull, derest Nydahl wille hafwa 
stolpen undan att slå Paulin med, der ifrån qwinfolken honom hindrat. Nydahl hade och spar-
kat, men såg intet om han nådde Paulin, hwilken då han kom upp hade blödt i munnen. Äntel. 
när Paulin sluppit, hade han farit in i cammaren, stängiandes igen dören, dijt bussarne gådt 
effter. Som nu Risenfeltz mössa kom bort, skulle Nydahl sökia upp henne. När han nu kom 
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till cammardören och sig der bockadt, öpnade Paulin dören, med den ena foten uth, den andra 
innanföre, högg till Nydahl med bajonetten så att han fick ett stoort såår wijd kindbenet, och 
så [fol. 370r] dören igen. Derpå skickades effter wachten, men innan den kom fohr Paulin uthi 
en annan cammare och neder i kiällaren, hwarest de honom togo, och till lieutn. förde. Musq-
veten såg han ingen röra widare än han tog honom af wäggen, så och en yxa, på det ingen 
skada skulle med dem giöras, giömmandes dhem i sängen. Att Nydahl med sina camrater 
manat uth Paulin, sade han sig intet hördt, effter det war så stoort alarm, men in till Paulin 
hade de welat i förstone, om han eij satt för dören, hwarpå de eij heller brukade någon gewalt. 
Risenfelt hade wijd spijsen blifwit blesserad, och der effter war han uth på gården lijtet, men 
Nydahl intet, hwilket icke Biörkman wittna kunde. Paulin sade att i den wefwan som de wille 
in i cammaren till honom, högg han till, då Nydahl kom till dören och wille in, ty hwad 
behöfde han effter mössan att sökia i cammaren, där war ingen, så han detta skall giordt i 
nödwärn, sig till at förswara. 
 Sedan Örnflycht tagit afträde inkom Dromberg och wittnade, det Smeden och Risenfelt 
[fol. 370v] först begynte bullra på golfwet, det han eij så noga såg, effter han wände ryggen till 
dhem, wiste och intet af huru Paulin kom in el. om han fick hugg, för än Nydahl war huggen, 
och då small det, achtade eij heller effter när Nydahl gick från bordet, emedan alt gick i sådan 
hast och snart bestält. Af mössan hörde han intet, eij heller at de manade uth Paulin, uthan 
som de alla förde et hundawäsende, gick han bort och gaf det lieutnanten tillkienna, som lät 
taga Paulin i arrest. Mehra wiste han intet, tog afträde. 
 Åkerman inkallades och hördes utan eed, och sade det han intet wiste af för än Nydahl, 
Risenfelt och Paulin woro i hopa i en röra wijd spijsen. När de woro skilde, lopp Paulin i 
cammaren, och när Nydahl skulle leta effter mössan hade Paulin med bajonetten huggit till 
honom genom dören. Intet hörde han dem mana uth Paulin, eij heller med wåld willia trängia 
sig in till honom. Tog afträde. 
 Capiteinleutn. Charliere upwisade af artollerie fältskiärens attest d. 23 [fol. 371r] septemb. 
at Nydahls och Risenfeltz undfångne blessurer icke woro dödelige, det gesällen nu tillstod, 
berättandes at Nydahl war huggen upp från knokan på kindbenet till benet, och ända utföre på 
sijdan wid munnen alt igenom till tänderne, hwaraf han hafft en stoor incommoditet, men 
afgår dock utan lyte. Risenfeltz blessur hade warit upp i hufwudet, lijkasom huggit med en 
knijf, stakot och diupt, och nu mäst läkt, fodrandes han för sin cour 8 r.d:r. Nydahl wille och 
för wärk, sweda och tijdzspillan hafwa sin förnöijelse, hwilket han befaltes specificera, elliest 
kan han intet fåå. 
 Paulin fodrade och satisfaction för det dhe utan orsak först honom öfwerfallit, honom eff-
terlupit och slagit, sedan och olagl. tagit i en swår arrest, låtit honom hela natten öfwer som en 
hund i kiölden sittia i wäggen utanför lieutn. dör slagen. Lieutn. sw. at bättre karl än Paulin är 
för sin missgierning blifwit tagen i arrest, och hade han hafft fog låta sittia Paulin till nu, om 
icke för civilitet han låtit [fol. 371v] släppa honom löös. Capiteinlieutn. swarade at det lär wijsas 
på behörig ort. 
 Parterne förklarade sig intet mehra hafwa at andraga, uthan sedan wittnens relationer 
woro upläsne togo de afträde, då h. liutnanten sade at han detta effter sin plicht har angifwit, 
på det hwar och en måtte wederfaras dhen rätt han förtient. Dereffter blef saken med nämden 
öfwerlagdh och sluten som föllier. 
 Resolutio. 
 Häradzrätten har desse parternes förde tahl och genswar noga anhördt och i öfwerwägan-
de tagit, finnandes wäl dherutaf att handtlangaren Nils Risenfelt och lärconstapelen Lars Ny-
dahl till detta slagzmåhlet äro wållande i det att dhen ena först och den andra sedan uthan 
någon orsak hafwa drag. Paulin öfwerfallit och slagit, så att han omsijder har måst taga sin 
undflycht i cammaren innanför stufwan. Men så har det der emot af Paulin icke kunnat full-
tygas att Nydahl med de andra [fol. 372r] sökt med gewalt sig i cammaren inbryta, honom der 
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widare och slåå och förföllia, uthan sedan nästan alt war stilladt och Nydahl kommit till cam-
mardören, har Paulin för än någon honom rörde i största hast stijgit uth med den ena footen 
och af bajonetten gifwit Nydahl ett swår blessur wijd kindbenet, det häradzrätten eij annat kan 
ansee ä[n] för full såår. Sedan och under det wäsende wijd spijsen warit, har och Risenfelt 
fådt ett blodsåår i hufwudet, hwar utaf har egentel. eij kunnat bewijsas. Och aldenstund Paulin 
såledz utan lijfznöd el. trångmål har grijpit till wärn och både Nydahl och Risenfelt blesserat, 
dy skall han för det förra såret effter det 6 cap. Såramålabalken med willia L.L. böta 20 m:k, 
och för det senare effter det 10 cap. eiusd. tit. 6 m:k s. m:t. 
 Nydahl kunna inga expenser bestås, emedan i föllie af processens 21 § och på tingzrättens 
till honom giorde påminnelse, han dem eij specificerat. [fol. 372v]  
 Fältskiärens betalning angående, som upföres till 8 r.d:r, kan häradzrätten icke gravera 
Paulin med, wijdare än då för såramålet han effter lagh har bött, hälst och Nydahl såwäl som 
Risenfelt till denne oredan wållande warit. 
 Sidst beträffande den af Paulin påstådde satisfaction, så för undfångne såår, hårdrag och 
kindpustar, jembwäl för den swåra och oskiälige arrest han skall wara satt uti, det är alt sådant 
som effter Kongl. M:tz krijgzartiklar hijt icke höra, uthan warder dettill Kongl. krijgzrätten 
remitterat. 
 
 
 
 
Ting 19 – 20 oktober 1700 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21b, fol. 373r – 384v, ÖLA. 
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 1003v – 1018r, RA. 
 
Anno 1700 d. 19 och 20 octob. höltz ord. laga ting med Sunne tingelag uti Sunne soknestuf-
wa, närwarande häradzfogden wälb:de Bertil Alander och samma nämd som wijd wårtinget 
finnes annoterad. 
 
1. Opplästes dhe Kongl. placater som wijd Ragunda protocoll specificeras, så och höglofl. 
Kongl. hofrättens bref af d. 27 och 28 sept. sidstl:ne 1) om böternes fördelande wijd enkelt 
hoor, 2) om oliud etc. under tingzpredijkningarne. 
 
2. Föredrog regementzskrifwaren ehreborn och wälb:de Nils Molin hurusom förl. höst en ny 
badstufwa på hans boställe olyckel. har uppbrunnit, icke wettandes han huru elden kommit 
löös, om icke deraf at några bräder der woro inlagde at torkas, och någon gnista kommit 
ibland dhem, och såsom alt folket war borta, kunde samma eld eij släckias. Wijd 1698 åhrs 
hållen husesyn har besagde badstufwa warit nyligen upsatt, med [fol. 373v] dess lafwar och 
kåpugn, och wärderat för 41 d:r s.m:t. Utaf dhenne eldh war icke ugnen kulfallen el. förloradt, 
dock hade regementzskrifwaren på dess reparation något kostat. Detta ährendet öfwerlades 
med nämden och resolverades at såsom detta eij annars kunde ansees än som af rätt wåda 
timat, dy effter det 37 cap. Byggningabalken L.L. och d. 34 § uti husesynsordn. dömdes rege-
mentzskrifwaren at niuta brandstod effter den wid synen skedde wärderingen, dock när muren 
war afdragen allenast till 33 dal. 2 s.m:t, som alt hans nåde h. gen.majorn och landzhöfdingen 
ödhmiukel:n underställes. 
 
3. Emedan som regementzskrifwaren ehreborn och wälb:de Nils Molin sig högel. beswärade 
öfwer dhen skada och åwärkan honom altid tilfogas på de till bostället lydande ängiar, hwilka 
här och der långdt bort äro belägne, så at när hans folk komma dijt, dem att slåå, äro de alde-
les utbette. Sedan och i Dalslägdan wid Orwijken upkastas [fol. 374r] esom offtast bådhe gierd-
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zlegårdar och leed, tagandes sig några före dher igenom at giöra wäg. Fördenskull, sådant at 
här effter förekomma och hindra, blef sådant olagligit betande i h. regementzskrifwarens 
lägder, så och gierdzlegårdarnes och ledens upkastande, sampt resande genom Dalslägden 
wijd 40 m:k[z] wijte allom förbudit. 
 
4. Oppböd regementzskrifwaren Molin för 20 d:r s.m:tz fodran Glasätt hemmanet 2 gången, 
effter obligation d. 20 jan. 1700. 
 Uplästes det contract och afhandling som Måns Jönsson i Giärde d. 30 sept. sidstl. har 
med dess broder Pär Jönsson giordt om Giärde hemmanet, och honom till säkerheet uti proto-
collet inteknades. 
 
5. Till ödmiukhörsamste föllie af h. baron gen.majorn och landzhöfdingens högwälborne h. 
Axel von Schaars remiss d. 11 julij sidstl:ne för kyrkioherden ehrewyrdige h. Erich Staaf, att 
efftersom till Sunne prästebord en mycken lijten slått [fol. 374v] woro, honom fördenskull måt-
te upplåtas en på Frössön belägen ödeslägde, Erichsgård benämd, så wardt nu derom ransa-
kadt, då nämden sig erinrade att 1696 d. 25 septemb. är effter ordrers denne ödesgårdz lägen-
heeter ransakade och skattlagde för 1/2 tunland, dock med det förbehåld att såsom för dess 
swaga ägor ingen kunde det uptaga och för röök beboo, och dy skulle det läggias för afrad till 
något annat swagdt hemman eller till färjemannen, som ransakningen widare förmäler. Sedan 
har färjemannen det aldrig begiärat, ehuruwäl han det behöfde, efftersom nämden berättade at 
det kostade något det att uptaga, uthan woro samma ödesgård nu mehra förwärrat, så at skog-
en böriat den öfwergåå. Någon afrad sade kyrkioherden sig för detta ödesböle nu icke kunna 
utföra för än han fåår det inhägna och omlaga, då han sedan sig icke undandrager hwad 
skiäligt är, hwilket alt högw. h. baron gen.majorns höggunstige behag ödhmiukel. hemställes. 
[fol. 375r]  
 
6. Uppwiste ryttaren Jonas Voitikson h. baron gen.majorns och landzhöfdingens remiss d. 
11 octob. sidstl. det häradzrätten skulle ransaka om och huru han fasttagit förl. winter dhen 
norska späjonen Ewert Hansson, efftersom för den samma, i krafft af Kongl. Maij:tz nådigste 
resolution, han begiärer niuta 20 d:r s.m:t, då i ödmiukt föllie deraf häröfwer inqvirerades, och 
befans som med ryttaren, Jöran Månson i Måläng wittnade, att samma späjon kommit till 
Måläng och gådt in i ryttarens stufwa, medan ryttaren settat inne hoos bonden och drucket 
lijtet, och så är han af ryttaren el. hustrurne inhafder i deras stufwa, derest de begynt fråga 
effter hans ährende och pass, och såsom han det icke hade, föll han dem misstänkt, dherföre 
ryttaren honom tagit och med Olof Olssons dräng fördt honom till Stakritz och så till länsman, 
hwilken skaffadt honom till häradzfogden, som alt tilstodz, der ifrån han sedan är förd till 
Gefle och der examinerad. Jöran Månson förmente sig och böra hafwa dehl i de penningar 
som för detta torde fåås, det [fol. 375v] ryttaren honom aldeles wille bestrijda. 
 
7. På Mattias Filmeri wägnar kärade sokneskrifwaren Jonas Kuut till Erich Nilsson i Hägle 
om 1 tunna korn à 12 d:r s.m:t, som till hans faders sterbhus Filmerus skall 1693 försträckt, 
fodrandes det åter med interesse och 1 d:r 24 s.m:tz expenser. Erich nekade icke till lånet, 
men sade at brodren Pehr, som till Norrie rymde, skall det tagit, hwars skulld han eij kan 
betala wijdare än Pehrs egendom räcker, böd dock at gifwa korn emot korn, men inga 
penningar, så och fåå betala ut de andra brodrens creditorer så långdt dess egendom räcker 
och sedan slippa. Och ehuruwäl Kuut påstod det wara accorderat om 12 d:r tunnan, och intet 
om korn igen, dock som han det eij bewijsa kunde el. hwad markgång det åhret war, dy fans 
skiäligt wid så beskaffad saak, at Filmerus bör sig nöija med en tunna godt korn igen. Dhe 
öfrige Pers creditorer citeras til nästa ting, deras fodringar at wijsa, och Erich [fol. 376r] Nils-
son jembwäl då öfwer dess qwarlåtenskap en richtig förtekning giöra. 
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8. Länsman Alexander Pålak käradhe till förrige länsman Michel Bark om en hölada wijd 
Swartsiön, bostället tillhörig, den Bark skall låtit förbränna, påståendes att han derföre måtte 
swara. Bark kunde icke neka det iu samma ladha wijd hans anträde der hade stådt, men den 
skall warit utgammall och förfallen, det och Pehr Jönsson i Slandrom, hwilken en gång der 
slagit, betygade, och uti den samma kunnat gåå till 4 à 5 lass höö. På tilfrågan kunde Bark 
icke säija hwem samma lada uppbrändt, effter den så långdt bort war aflägen, om de som 
fahra af och an och skiuta hade det giort. 
 Resolutio. Såsom wijd Barks anträde 1695 denne gambla lada der stått och någorlunda 
brukelig warit, så hade honom och ålegat effter husesynsordn. 5 § den samma wårda, och för-
denskull nu till Pålak betala med 16 öre s.m:t. 
 
9. Fändricken edell och manhafftig Johan Berghklyfft [kärade] till Karin Jönsdåtter i Miälle 
och dess dåtter Karin Larsdåtter, hurusom sedan han förl. winter öfwer hade hafft dåttren i sin 
tienst, och i sommars jembwäl tänkt henne behålla, [fol. 376v] skall flickan så småningom 
begynt blifwa orolig och löpa heem från boskapen till modren i Miälle, hwilket föranlåtit 
fändriken att straffa henne, då äntel. flickan aldeles heem till modren förlupit sin tienst, 
hwilken och gifwit henne medhåld, dåttren hysat och fändricken oåtspordt bortsatt i tienst till 
Pehr Jönsson i Slandrom, påståendes att Pehr jempte hust. Karin och dottren måtte för detta 
wederbörligen plichta. Hust. Karin med dåttren klagade att hon eij skall fått sina kläder, sedan 
skall och fändricken henne med hugg och slag illa handterat, så at hon eij längre kunde blifwa 
qwar, och dy hade modren henne bortsatt till Pehr i Slandrom. Fändricken swarade att han eij 
kunde gifwa flickan dess alla kläder och löhn för än hon tienat sitt åhr uth. Att han henne 
slagit, tillstod han, men intet på otilbörligit wijs, efftersom och modren icke påståå, mindre 
bewijsa gitte, att fändricken det giort, så at dåttren warit blåå, blodig eller laam. Pehr Jönsson 
i Slandrom förklarade att på hust. Karins begiäran han tagit emot dåttren, och hon honom för-
säkrat, [fol. 377v] det intet klander derpå föllia skulle, men fändricken hade han dherom intet 
frågadt el. tillsagdt. Elliest tilstod fändricken att han ingen annan löhn tillsagdt Karin än klä-
der, hwilka af nämden pröfwades kunna stijga om åhret till 1 ½ dal:r s.m:t. 
 Resolutio. 
 Alldenstund pijgan Karin Larsdåtter pröfwas utan någon laga orsaak hafwa dess tienst 
hoos fändricken Bärgklyfft förlupit, dy skall hon derföre, effter Kongl. legiohionsstadgans 5 § 
böta med ett åhrs löhn, som är 1 ½ dal:r, så och modren Karin Jönsdåtter, hwilken fändricken 
oåtspordt henne bortstadt, sakfälles effter samma § till 1 ½ d:r s.m:t, och Pär Jönsson i 
Slandrom för det han Karin antagit för än han wiss war om och huru hon från dess förra huus-
bonde war löös blifwen, plichtar effter den 4 § med en åhrslöhn 1 ½ dal:r sölfwerm:t. 
 
10. Till afdömande företogz hållen husesyn på förareboställe wijd lijfcompagniet Wagle, 2 
tunland crono, hwilket frambl. föraren Johan Rising åhr 1696 och 1697 [fol. 377v] har åbodt 
och brukadt, men 1698 och 1699 cautionisten Olof Andersson i Bärge, och 1700 sonen 
Anders Olsson. Fehlachtigheeterne funnes nu till 61 d:r 6 s.m:t, hwilka jembfördes med förra 
synen, afdömd d. 2 decemb. a:o 1697, då utaf den befintlige bristen till 81 dal. 9 s.m:t Olof 
Andersson döm[d]es at ärsättia 42 dal. 13 s.m:t, sedan hwilken tijd de ett fast ringa låtit för-
bättra, och fördenskull påstod capiteinlieutn. Charliere att sedan byggnaden för Risingens 
2:ne åhr blifwit afdragen, det Olof Anderssons sterbhuus måtte för resten häffta, hälst de 
andra gången sedan Risingen afgick, hafwa kiendt sig skyldige och gådt till hemmanet igen. 
Effter Risingen war allenast 6 d:r s.m:t, dem capiteinlieutn. hade i beredskap för hans åhr at 
lefwerera. Olof Anderssons son Anders Olsson beklagade dess oförmögenheet at råda med 
detta hemman, effter han hade ett för, uthan wille heller med arfwingarne skaffa betahlning, 
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hwaröfwer och deras revers till länsman d. 7 nov. 1698 framteddes. Men föraren Carl Berg 
wille inga penningar emottaga, uthan påstod att de måtte byggia som skyldige äro. [fol. 378r]  
 Resolutio. 
 Häradzrätten pröfwar skiäligdt, af de wid Wagle befintelige 61 d:r 6 s.m:t först att af-
draga för Risingens 2 åhr 13 d:r 10: 16 s.m:t, hwilka af hans qwarlåtenskap, så långdt den 
förslåår bör giäldas. Men för dhe öfrige 47 d:r 27: 8 s.m:tz brist bör Olof Anderssons sterbhus 
wara wederhäftige, anten contant att betala eller och byggia, som dem med wederbörande bäst 
kunna föreenas om. I medler tijd och till dess det skedt är, förblifwer sterbhus egendomen 
Kongl. Maij:tz och cronan[s] till säkerheet. 
 
11. I anledning af häradzrättens resolution d. 3 octob. 1698 emellan Pär Biörsson i Hahra 
med sonen Jon Pärsson i Imnäs och Nils Anderssons enkia i Hara, hust. Kierstin Pärsdåtter, 
angående utlösen af hennes mans hemman, 3 ⅓ tunnland, hwartill woro 3 arfwa, Pär Biörsson 
på dess hustrus wägnar, Jon Pärsson på dess morbrors Pär Andersons wägnar, effter 
transporten d. 30 januarij 1694, och hust. Kierstin på dess mans wägnar, blef resolverat att 
såsom desse [fol. 378v] alla 3 syskon el. deras rättzinnehafware tilkommer effter b:t dom hwar-
dera 21 r.d:r courant uti hemmanet, det skulle hustru Kierstin, det hon och begaf sig till, deraf 
betala till Pär Biörsson och Jon Pärsson hälfften hwardera nu till Thomasmässo, och hälfften 
till S. Michaelis åhr 1701. Interesset för Pehr Biörsson upskiutes till dess om lägden blir ut-
fört, som Pehr i 15 åhr hafft i pant à 5 lass åhrl. för 6 d:r s.m:t. 
 
12. Oppböd Jon Pärsson Imnäs hemmanet på dess hustrus wägnar inlöst, 3 gången utan 
klander. 
 
13. Oppböd Erich Abramsson dess swärfaders Pär Simssons testamente och sytningzskrifft i 
Bärge och Frössön 2 gången, klanderlöst. 
 Inteknades det arfskiffte som d. 12 och 13 april 1699 är giort effter Rechart Hemmings-
son i Långåker. 
 
14. Angående det timber som Erich Nilsson i Hägle skall huggit på fältwäbels boställetz 
Swedie skog, kunde rätten intet resolvera [fol. 379r] öfwer för än synt blifwer på hwars skog 
det skedt är, hwartill 6 tolfmän med parterne förordnades. I medler tijd förbödz allment allt 
timberhugge så på Swedie- som Swijndalsskogarne. 
 
15. Kom för rätten Jon Månsson i Fanbyn, bewijsandes huru han lagfarit med hemmanet Fan-
byn, 2 ½ tunnland, d. 2 decemb. 1697, d. 3 octob. 1698 och 16 martij 1699, begiärandes nu 
derpå fasta, efftersom förutan dess halfwa ärfftel. tilfallne dehl häraf, han och effter 1698 åhrs 
dom betalt Erich Förstes dehl, som är för 34 ½ s.m:t wärderat, nembl. till några creditorer 18: 
30: 16 s.m:t och resten, 15: 17: 8 hade han i beredskap. Creditorerne woro nu till concursum 
instämde, men begiärade dilation till nästa ting. I medler tijd sattes desse 15 d:r 17: 8 s.m:t in 
seqvestro, och Jon Månsson fasta bewilliat. 
 
16. Upwiste Pär Nilsson i Bällstad ett kiöpebref som Nils Kiälsson i Bällstad d. 1 febr. 1696 
har giort med Jon Olsson i Norderöön om b:t hemman, 3 t.l., at derföre gifwa 45 d:r s.m:t, så 
och föda och skiöta Nils Kiälsson i döde [fol. 379v] dagar, hwilken handel Pär Nilsson, som 
bördig, har klandrat d. 14 octob. 1696, och d. 4 decemb. 1697 har Jon Olsson sitt kiöp till Pär 
Nilsson cederat, och som det nu [är] 3 gånger upbudit, nembl. d. 9 julij och 4 octob. 1696 
sampt d. 4 decemb. 1697, och altsedan lagståndit, hafwandes och Pär Nilsson alla conditioner 
sig åtagit, så att ingen hade deröfwer att tala, och dy wart dherpå fasta bewilliat. 
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17. Uppå sine som de flere waktkarlarnes wägnar på Frössöön supplicerade gevaldiern Raal 
Rase, det måtte dem emot en billig taxa uplåtas ödesgårdzägorne Erichzgårdh, aldenstund dhe 
här på Frössön intet uthrymme hafwa och elliest icke kunna bestående blifwa, begiärandes 
dheröfwer rättens attest, det nämden eij förneka kunde, det iu waktkarlarne wijd länsmans-
gården myket trångt om rum och uthrymme hadhe, och såledz för en koo el. annat en platz 
högt af nöden hade. 
 
18. Förehades boskapslängden. 
 2. Med förmedlingar, gambla och nya, war lijka som förra åhren. [fol. 380r]  
 3. Giärningzmän woro här inga. 
 5. [!] Eij heller tienstelösa och lättingar. 
 6. Bränwijnsbrännerijet wille ingen sig påtaga. 
 7. Hof på Frössön halfft och Erichzgård lågo nu som för öde. 
 
19. Til contributions verificerande effterspordes fölliande. 
 1. Contributionslängden förehades. 
 2. Sokneskrifwarens lön, som 1699, 6 öre s.m:t. 
 3. Profossens 8 öre s.m:t. 
 4. Färieman i Wallasundet 3 kannor korn. 
 5. Fiälstufwumän 1 kanna korn af hwar bonde om frijden blifwer. 
 6. Inga organister. 
 7. Eij heller fördelskarlar. 
 
20. Såsom förutan läns- och tolfmän af detta tingelaget, jembwäl mäst alla länsmän af landet 
nu woro tilstädes, så blefwo dhe \på befallningzmans begiäran/ tilsporde om rätta markegång-
en af de pertzeler som förl. sommar till marcherne här genom landet blifwit tagne, hwarwijd 
stannades som föllier. 
      s.m:t 
 För 1 pund tort bröd   – : 16 
 1 pund smör    1: 21:  8 
 1 pund tort kiött    1:  – :  – 
 1 kanna godt swagöl   – :   2:  – 
 1 tunna blandkorn i ställe för hafra   3: 26: 16 
 1 pund godt höö   – :   2: 16 [fol. 380v]  
 
21. Anhölt Anders Modig om skiötning och fasta på Stakritz hemmanet, 4 tunland, 1/3 crono, 
hwilket Giölu Olsdåtter med dess gambla systrar Brijta och Ingiborg en tijd åbodt, men för 
fattigdom och fahra af ödesmål hafwa måst lembna till honom, effter contractet d. 2 decemb. 
a:o 1696, eftersom han och är deras skyldeman och bördig till hemmanet således, at Pär 
Olsson, hust. Giölus man, som ägde Stakritz, war Modigz farbroder. Och emedan Modig icke 
allenast fulgiort contractet, utan och påtagit sig 60 d:r s.m:tz huseröta med mehra, så och 
hemmanet lagl. upbudit d. 5 octob. 1698, d. 16 martij och 28 sept. 1699, dy bewilliades fasta. 
 
22. Visiteuren wid Häriodals gräntzetull Lars Nilsson instälte sig till action emot öfwersten 
wälborne h. Carl Hårdh, då på h. öfwerstens wägnar fältwäbelen Careel begiärte att visiteuren 
måtte skrifftel. inläggia och h. öfwersten dheraf communication erhålla, hwilket och så sked-
de, att jempte inlagan, dher uti han först påstår det h. öfwersten måtte honom till dess tienst 
igen skaffa, och sedan för giord reseomkostnad betala 71 d:r 20 öre k.m:t. Han bilade 5 st. h. 
öfwerstens original bref, det 1:e af d. 25 julij 1700, dher uti [fol. 381r] h. öfwersten begiärer at, 
efftersom han af visiteurens bref förstådt, det han will till honom komma, så wil han honom 
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emottaga om han sitt richtige pass ifrån den förra tiensten kunde skaffa, honom till gårdzfogde 
och henne till däija [husmoder] emot åhrl. lön 80 d:r k.m:t tilhopa och föda till deras barn, 
begiärandes at han till Michelis skulle hijtkomma. Uti det 2:de bref af d. 1 aug. itererar h. 
öfwersten det samma. Jembwäl och i det 3:de brefwet af d. 2 aug. och at till Michelis han 
skulle öfwerkomma. 4) I brefwet af d. 8 aug. förklarar h. öfwersten at han wil behålla visiteur-
en och hans hustru i sin tienst. Uti det 5 och sidsta brefwet d. 30 aug. klagar h. öfwersten at på 
dess bref han intet swar erhållit, begiärer dy wetta visiteurens meening härom. 
 Hwilken skrifft och bref, sedan dhe warit h öfwersten communicerade, lät han genom 
fältwäbelen ingifwa en skrifft af innehåld, det visiteuren skall förskrifwit [honom] till d. 16 
julij innewarande åhr och begiärat att efftersom af fändrik Bärgklyfft han förstådt det h. öf-
wersten wille hafwa en gårdzfogde, så förklarade han sig dertill hafwa lust, effter han och 
ifrån sin tienst kunde slippa hwad dag han wille, allenast han först wäntade h. öfwerstens 
skrifftel. [fol. 381v] försäkring, så wille han sökia dimission. Dherpå skall h. öfwersten honom 
d. 1 aug. swarat, som brefwet uwijsar och med det uttryckelige förbehåld att om han kunde 
bekomma afsked, skulle han till Michelis komma hijt, om hwilket afsked visiteuren skall h. 
öfwersten försäkradt, och at han wille komma hijt, som hans bref d. 6 aug. docerar. Men twärt 
emot aftahl, och utan at först erhålla et richtigdt afsked, förfogadt sig hijt. Och fördenskull 
skall det h. öfwersten eij anståt honom som oförafskedat i dess tienst at taga. 
 Visiteuren swarade det genstan han fick h. öfwerstens första bref, skref han med tull-
nären Hammar d. 6 aug. h. öfwerdirecteuren till om afskedh, det han och tänkte afbijda, men 
alldenstund han från h. öfwersten fick så många breef, det ena på det andra, att till Michaelis 
han skulle komma hijt, rådfrågade han sig hoos sin förman, tullnären Hammar, hwilken inte-
rimswijs gaf honom afskedspass, och han nu ingaf, daterat d. 20 septemb. sidstl., förmälandes 
deruti huru han d. 6 aug. har på visiteurens begiäran om afsked skrifwit öfwerdirecteuren till, 
och i medler tijd at dess swar kan komma, betygar han det visiteuren sig wäl förehållit, och 
honom på dess begiäran aflåf tillåter. Detta pass blef och tillijka med [fol. 382r] brefwen h. 
öfwersten communicerat, men derpå swarade han intet. 
 Än wijdare ingaf han 2 st. fändrik Bergklyffts bref, af d. 2 och 10 maij sidstl., deruti på h. 
öfwerstens begiäran han updrager visiteuren denne tiensten, och i förmågo deraf wille han 
soustinera [vidhålla], det icke han först hade sig utbudit, som h. öfwersten i inlagan före-
gifwer. 
 Yttermehra insinuerade han h. öfwerdirecteurens fullmacht på denne tiensten af d. 21 
april 1699, hwaraf han bewijsa wille det tullnären Hammar woro hans förman, den han biudes 
att lyda och höra, så att och tullnären skall hafwa macht honom at dimittera och afskedh gif-
wa. Sluteligen ingaf han en deduction öfwer saken, införandes dh[e]r uti saksens sammanhang 
och brefwens innehåld, hwilket alt här ofwanföre är extraheradt, begiärandes dher hoos att 
niuta refusion för omkostnad på action med charta sigillata, citations- och dompenningar 
effter listan. Wijdare war intet att påminna, och fördenskull, sedan saken med nämden war 
noga öfwerlagd, stannades dheröfwer i fölljande dom. 
 Emellan visiteuren wijd Häriodals gräntzetull, Lars Nilsson Green, kärande, och [fol. 382v] 
öfwersten wälborne h. Carl Hårdh, swarande, angående det skadestånd och ärsättning som 
Lars Nilsson af h. öfwersten fodrar för det sedan på h. öfwerstens åtskillige breef han sin 
tienst öfwergifwit och hijt rest, den af h. öfwersten honom anbudne beställningen att emot-
taga, h. öfwersten sig sedermehra förändrat och icke welat behålla, är detta häradzrättens dom, 
afsagd i Sunne soknestufwa d. 20 octob. a:o 1700. 
 Häradzrätten befinner af actis hurusom på h. öfwerstens begiäran, fändricken Bergklyfft 
har d. 2 och 10 maij nästl. skrifwit till wisiteuren och honom gårdzfogde tiensten wijd Frössö 
Kongzgård updragit och hans hustru at wara däija, hwarpå han d. 16 julij swarat h. öfwersten 
och lofwat bem:te tienst antaga, dher emot åter h. öfwersten uti dess breef af d. 25 eiusdem 
och 1 augusti förklarar sig dermed wara nögd, allenast han kunde erhålla dess richtige afsked 
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från den tiensten han hade, tilsäijandes h. öfwersten honom och hustrun tilhopa 80 dal. 
kopp.m:t i löhn om åhret och föda till deras barn. Än wijdare uti dess bref af d. 2, 8 och 30 
augusti itererar h. öfwersten det samma, at han will behålla Lars Nilsson i sin tienst och att 
[fol. 383r] han till Michaelis skulle komma hijt, då i medler tijd och på det första brefwet af d. 
25 julij, han dess tienst hoos h. öfwerdirecteuren hade upsagdt, som tullnären Hammars 
afskedzpass utwijsar. Men emedan h. öfwersten så offta sedan genom det ena brefwet på det 
andra sin begiäran itererade, och at visiteuren till Michaelis skulle wara här, skall han eij tordz 
dröja och afwänta swaret från Stokholm, uthan på det han till den föresatte termin måtte wara 
här, i medler tijd tagit ett interims afskedh af dess förman tullnären Hammar, men beklagar att 
wijd framkomsten, h. öfwersten eij skall welat dess accord hålla, och dy påstår visiteuren det 
h. öfwersten måtte skaffa honom dess förra tienst igen, så och betala honom dess reseomkost-
nad, hästelega och expenser på action med mehra. 
 Här emot och uti dess ingifne exception förklarar h. öfwersten det visiteuren skall honom 
först om denne tiensten tillskrifwit under d. 16 julij sidstl., hwarpå h. öfwersten har honom d. 
1 augusti swarat att om han kunde fåå dess afsked, kunde han till Michaelis komma hijt, 
[fol. 383v] hwilket visiteuren d. 6 aug. beswarat, det han wäntade afskedh. Men twärt emot 
aftahl förfogadt sig hijt till h. öfwersten, uthan att först afbida dess afskedh, och fördenskull, 
såsom det h. öfwersten icke skall anstådt någon oförpassad i dess tienst att taga, förmenar h. 
öfwersten honom så mycket mindre wara befogadt uti detta något skadestånd hoos honom att 
sökia och prætendera. 
 Hwilka alla skiäl och omständigheeter häradzrätten uti behörigt öfwerwägande har tagit, 
och aldenstund utaf dhe emellan h. öfwersten och visiteuren Green wäxladhe åtskillige breef, 
det eij annat kan finnas än det h. öfwersten och honom emellan ett fulkombligit contract warit 
slutit och träffadt, efftersom och h. öfwersten dertill icke nekar, i förmågo af hwilket visiteur-
en, sedhan han sin förra tienst d. 6 aug. upsagdt, war förbunden till Michaelis sig hoos h. 
öfwersten inställa, det han och giort, och såsom för dhen orsaken skull han eij kunnat swar 
från öfwerdirecteuren afbijda, har han lijkwäl sig försedt med tullnären [fol. 384r] Hammars 
pass, i hwilket anseende, hälst som och tullnären af h. öfwerdirecteuren kallas visiteurens 
förman, häradzrätten eij kan finna det han oförpassad och utan afsked skall dess tienst 
förlupit, mindre at det skall wara en laga orsaak, för hwilken h. öfwersten skall dess contract 
kunna ryggia och upphäfwa, hälst som h. öfwersten uti dess bref icke heller egentel. fodrar h. 
öfwerdirecteurens afskedzpass för honom. Och fördenskull pröfwar häradzrätten skiäligdt det 
böör h. öfwersten honom, visiteuren Green, dess nödige reseomkostnad hijt och här ifrån, så 
och rättegångz expenser beståå och umgiälla, med 71 d:r 16 öre kopp.m:t, williandes 
häradzrätten sig frambdeles yttra, om det för tiensten prætenderade skadeståndet i fall visi-
teuren den samma på detta sättet skulle qwitt gåå och mista. Emot denne dom appellerade h. 
öfwersten intra fatalia. 
 
23. För uteblifwande wijd upropet sakfältes Jon Ersson i Östberg till 1 d:r s.m:t och Olof Ols-
son i Miälle lijkaså 1 d:r. [fol. 384v]  
 
24. Jöran Månsson i Måläng beswärade sig hurusom för några åhr sedan han till länsman 
Bark betalte 18 d:r 20 s.m:t bötter för tobak, hwarpå hans undfådde qvittence bortkommit, och 
dy kommer nu länsman och af honom fodrar kyrkians andehl 6 d:r 5 k.m:t. Länsman Bark 
sade sig eij mehra upborit än Konungens och målsägarens delar, det öfrige stått inne hoos 
Jöran. Dher emot han sig beropade på dragonerne And. Stiller och And. Bledäng, som sade 
sig eij annat hört än då Jöran betalte uth kungzdelen, han och betalte det andra med, hwilket 
och ryttaren Jon Voitikson sade sig hört. Häröfwer skulle qvittencierne och saköreslängden 
frambtees och borgmästaren Bachman höras, och för eij slutas. 
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Förteckning över återgivna protokoll  
 
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i 
Sunne tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisar till sidor i utgåvan. 
 
 
   sid.    sid. 
1691 9/2  11 1694 20/9  144 
 9/10  24 1695  6/7 extraord. 158 
1692 8/2  31  1/10  162 
 13/6 rannsakning 40  5/10 rannsakning 174 
 8/8 rannsakning 45 1696 6/7  178 
 10/8 syneprotokoll 49  12/10   195 
 12/8 syneprotokoll 52  14/12 extraord. 209 
 11/10  54 1697 3/2 extraord. 213 
1693 8/3 extraord. 84  2/12  217 
 27/3 extraord. 85 1698 28/3  231 
 4/5  87  27/6 syneprotokoll 251 
 30/5 syneprotokoll 102  3/10  257 
 31/5 syneprotokoll 104 1699 14/3  277 
 1/7 syneprotokoll 105  9/6 extraord. 294 
 9/8 syneprotokoll 107  14/6 extraord. 308 
 5/10 extraord. 110  27/9  313 
 7/11  111 1700 30/1 extraord. 326 
1694 22/1 rannsakning 123  24/5  339 
 12/2  124  4/10 extraord. 348 
 17/8 syneprotokoll   139  19/10  352 
 
År 1695 och 1697 hölls inga ordinarie vårting. 
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