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Förord
Denna utgåva innehåller domboksprotokoll 1701–1710 från Hallens tingslag i Jämtland. Protokollen har med stor noggrannhet transkriberats och redigerats av Andreas Tegen.
I serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia finns nu domboksprotokoll utgivna
för följande tingslag, utöver Hallen 1701–1710: Alsen 1649–1679 (redigerade av Curt Malting), Hackås 1649–1679 (redigerade av Curt 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 Curt Malting), Oviken 1649–1690 (red. av
Curt Malting), Ragunda 1649–1690 (red. av Tobias Sundin), Revsund 1649–1700 (red. av
Ingegerd Richardsson), Rödön 1649–1700 (red. av Sonja Olausson Hestner och Andreas
Tegen), Sunne 1691–1700 (red. av Georg Hansson och Andreas Tegen), Sveg 1649–1690
(red. av Marianne Andersson), Undersåker 1649–1700 (red. av Karin Bark).
Ytterligare domboksutgåvor är under bearbetning, bland annat Sunne 1649–1690.
Östersund den 20 maj 2021
Sara Grut och Georg Hansson
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund
Jämtlands läns fornskriftsällskap

7

8

Inledning
Hallens tingslag bestod på 1600-talet av tre socknar, Hallen, Norderö och Marby, varav
Hallen var den klart största. I Hallen fanns 22 byar fördelade på 56 hemman, varav 8 var helt
eller delvis kronohemman och resten skattehemman. I Norderö fanns 10 byar fördelade på 20
hemman, varav elva var helt eller delvis krono. Marby hade 9 byar fördelade på 14 hemman,
varav endast ett var kronohemman. Byn Kvissle (Quitsle) i norr var speciell på så sätt att den
administrativt hörde till Hallen socken, och därför förekommer i domstolsprotokollen, medan
den kyrkligt hörde till angränsande Mattmar socken, och därför inte finns i Hallens kyrkoböcker, utan i Mattmars.
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 följer här.
Många invånare i tingslaget förekommer aldrig eller nästan aldrig i protokollen, de som
betalade sina skatter och lån, inte bråkade med sina grannar, kom överens med sina släktingar
om arv och annat, gick i kyrkan och inte råkade ut för allvarliga olyckor. Andra invånare
förekommer desto oftare. Ett iögonfallande exempel är Erik Nilsson i byn Gåje. Han förekommer redan på 1690-talet i bråk om arvet efter föräldrarna. Och under detta första
decennium av 1700-talet återfinns han nästan varje år, totalt i inte mindre än 23 paragrafer.
Det hänger till största delen ihop med att mönsterskrivaren Holm dör 1703 och att man
upptäcker att han lämnar efter sig en stor brist i kassan av de pengar han förvaltat. Det visar
sig att Eriks far är en av de fyra som har gått i borgen för denne skrivare, och Erik med sin
bror Jakob tvingas, som arvingar, stå för faderns del av skulden, 67 daler silvermynt var,
vilket var en stor summa. Saken blir inte bättre av att brodern Jakob dör lite senare och Erik
måste stå för en del av hans skuld ockå. Erik vägrar betala och försöker på alla sätt komma
undan, men han har inte en chans, och det slutar efter många turer med att han måste sälja
gården han ärvt.
En stor händelse i tingslaget är att någon tar sig in i kyrkan och stjäl en stor summa
pengar. Kyrkoherden försöker hitta tjuven genom ömsom hot om straff för den som vet något
men inte talar om det, ömsom löfte om ersättning till den som kommer med upplysningar som
leder till att tjuven grips, men stölden förblir ouppklarad.
Anklagelser om tidelag förekommer någon gång då och då i domböckerna vid den här
tiden, så även här. Men till skillnad från de flesta andra rannsakningar om tidelag nekar den
anklagade ihärdigt och menar att angivaren försökt sätta dit honom för att hämnas för en
tidigare oförrätt, och till sist frias den anklagade.
Söder om Marby socken ligger byarna Månsåsen och Vällviken, som hörde till Sunne
socken och tingslag. Bönderna där ville hellre höra till Marby socken och Hallens tingslag,
eftersom det var närmare dit och ”efftersom för det beswär de hade at komma öfwer siön till
Frössön, de stoor olägenheet, ja lijfzfahra, utståå måste”. Guvernören ger tillstånd till denna
ändring, men några år senare ändras det tillbaka igen, med hänvisning till att häradshövding
Vellingk 20 år tidigare bestämt att byarna skulle tillhöra Sunne socken. Bönderna blir nu
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förebrådda för att ha lurat guvernören, men huruvida guvernören, som ju var beslutsfattaren,
får någon reprimand framgår inte.
Man kan väl inte påstå att språket och meningsbyggnaden i domstolsprotokollen från
denna tid alltid är så lätt tillgängliga. Men från och med hösttinget 1709, då häradshövdingen
Stridsberg tar vid, når de långa och komplicerade meningarna nya höjder, där bisatserna
staplas ohejdat på varandra. Här måste man vara fullt koncentrerad och läsa samma mening
flera gånger för att riktigt hänga med.
De äldsta bevarade domboksprotokollen (1621–1648) för Hallens tingslag finns utgivna i
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1–4 (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap 3–5 och 12). Domboksprotokoll för Hallens tingslag 1648–1700 är publicerade
på fornskriftsällskapets hemsida i serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia.
Föreliggande utgåva omfattar 23 protokoll under perioden 1701–1710. Vanligtvis hölls varje
år vårting och höstting, och ibland även extraordinarie ting.
Uppgifter om pengar förekommer mycket ofta i protokollen. Vid den här tiden förekom
tre olika myntslag, riksdaler (r.d:r), daler silvermynt (d:r s.m:t) och daler kopparmynt (d:r
k.m:t), vilket kan vara förvirrande. En riksdaler delades in i 4 ort, varje ort i 12 skilling. En
daler delades in i 32 öre och varje öre i 24 penningar eller thenarer. Daler silvermynt kunde
också uttryckas i mark, en enhet som främst användes i samband med böter. Relationen
mellan dessa tre myntslag var vid den här tiden:
1 r.d:r = 1 ½ d:r s.m:t
1 d:r s.m:t = 3 d:r k.m:t
1 d:r s.m:t = 4 mark
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 är
protokollen i detta arkiv skadade, 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.
Avskrifterna återges efter handskrifterna, men läsfel kan förekomma. Bruket av stora och små
bokstäver samt interpunktion har i viss mån anpassats efter nutida praxis för att underlätta
läsningen. Kursiv stil anger upplösta förkortningar. Kompletterande text i marginaler eller
mellan rader har placerats på sin rätta plats mellan tecknen \ /. När handskriften är skadad har
rekonstruerad text satts med rak stil inom hakparentes [ ]. Paragrafnummer återges med fet
stil, när de förekommer i handskrifterna. Av redaktören infogade uppgifter och kommentarer,
som där ny sida i handskriften börjar, förtydliganden, tveksamheter etc., har satts inom hakparentes med kursiv stil.
Som bilaga till denna utgåva återfinns även domboksprotokollet för ett extra ting den 24
februari 1668. Detta ting har i den inbundna domboken felaktigt sorterats under Sunne
tingslag vilket inte uppmärksammades i samband med transkriberingen av Hallens
domboksprotokoll 1648-1700.
Tullinge i maj 2021
Andreas Tegen
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Domboksprotokoll 1701–1710
Ting den 30 mars, 1 och 2 april 1701
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3819, fol. 211r–228v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:22a, fol. 176r–189v, ÖLA.

Anno 1701 d. 30 martij och 1 [och 2] april höltz ordin. laga ting med allmogen af Hallens
tingelag i länsmansgården Trappnääs, och närwarande länsman Christen Pärsson och nämden.
[ Pär Mårsson i Högen
Olof Ersson i Ytterhallen
Erik Olsson i Hammarnäset
Mårten P i Myckelåsen
Pär Mårsson i Goije
Påhl Mårsson i Åhlstad
Olof Eliæson i Järstad
Olof Simsson i Wästaneed
Halfwar Olsson i Qwitzle
Hans Pärsson i Wästaneed
Jon Halfwarsson i Trappnäs]
1. Uthi Halfwars ställe i Trappnäs antogz till tolfman effter aflagdh eedh sonen Jon Halfwarsson, hwilken och för bonde wid fadrens hemman blef inskrifwen, effter fadren eij längre
orkade dermed.
2.

Upplästes Kongl. placater som wid förra tingzställen.

3. Oppböd Olof Jöransson från Brastad Högstad hemman i Hallen sochn om 4 tunl. 3 gången, Erich Bängtssons, kiöpt af Nils Gunnarsson effter kiöpeskriften d. 5 april 1700 för 150 d:r
s.m:t, [fol. 211v] och emedan Olof Jöransson är obördig, måtte, innan wijdare lagfarande tillåtes, [det] Hans Kongl. Maij:tz i underdånigheet hembiudas, warandes det dragonehåll wijd
Hallens compagnie. Har temelig god åker, ringa slått, braf skog till alla tarfwar, fiske i Storsiön, qwarnställe lijtet, godh mulbete, något diurfång, gammalt skatte, som nämden intygade.
Oppbödes fölliande hemman:
1. Anders Nilsson dess fädernes hemman Qwitzle 2 gången effter föreningen d. 14 octob.
1699.
2. Erick Pärsson i Snusbacken dess fädernes inlöste hem:n 2 gången, effter de på sidsta
ting producerade skriffter.
3. Enar Mårtensson dess halfbroders inlöste hem:n Mickelåsen 2 ¼ tunl. 2 gången.
4. Gunnar Nilsson Helliesundz hem:n [fol. 212r] 1 ½ tunl. 1 gången, kiöpt af Olof Matzon,
effter contractet d. 20 martij 1699.

4.

5. Bewilliades Jon Larsson i Böhle, till mulbetens ränsande fåå någon wåhl afbränna,
allenast derwijd han observerar det Kongl. Maij:tz placat 1690 om skogzeldar påbiuder.
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6. Betygades att Erich Pärsson i Arfwesund woro en ålderstegen och bräckelig man, så att
han eij längre mechtade sitt hem:n föreståå, och dy lät han för sig inskrifwa sonen Pähr
Ersson för bonde.
Lijkaså och för samma orsaker, Halfwar Jonsson i Trappnäs dess son Jon Halfwarsson.
Sammaledes Lars Olsson wid Åhn, dess son Olof Larsson.
Sampt Pär Mårsson i Goije, dess stiufson Nils Kiälsson, hwilkens odel [fol. 212v] hemmanet war, och Pähr Månsson elliest en siukelig man war, altsedan han för några åhr sedan
låg i siön.
7. Attesterade nämden det dragon Jon Högman till echta tagit hustru Kierstin Hindersdåtter
wijd Åhn, hwilken sitter med 2 st. små barn, och utom honom hafwer hon ingen mans hielp,
utan således betarfwer denne sin man myket nödigt, till hemmanetz uprätthållande, hwilket
och till en braf bonde, goda proof redan wijsat hafwer.
8. Uppå corporalens David Brukmans begiäran blef undersökt och af nämden intygadt att
Brukmans swärfader, sahlig Olof Hansson i Önstad, opå frijheet uptagit ödes cronohemmanet
Önstadh, och i sin lifztijd brukat det, jempte sitt skattehem:n, men nu [fol. 213r] förmåtte sonen
Hans Olsson eij skiöta mehra än skattehemmanet, och dy att cronohemmanet må blij conserverat har Brukman sig anbudit det emottaga, och det redan 2 åhr brukat, efftersom swågren eij
råder med bägge, så frampt ettdera till Kongl. Maij:tz otienst eij blifwa öde. Af Olof Hans
barn war ingen mehra som cronohemmanet kunde emottaga, eij heller effter allment uthrop på
tinget fans någon som sig dertill wille beqwämma, aldenstund det woro ett swagdt hemman.
9. Effter undersökning wittnade nämden att Erich Pärsson woro en ålderstijgen och siuklig
man, och förmåtte nu eij längre wederbörl. häfda sitt hemman, utan det updragit sin älsta son,
dragon Pehr Svimmerberg, warandes de andra barnen [fol. 213v] småå och till hemmans bruk
otienlige, så att der Pär Ersson eij får Swimmerberg på hemmanet, ståår det i fahra af wanbruk
och derpå fölliande undergång.
10. Föredrog hust. Kierstin wid Åhn genom sin man Jon Jacobsson hurusom för henne blifwit en bössa bortstulen, den Nils Gunnarsson i Åcke fått och uppenbarat, hafwandes dragon
Halfwar Falk den dijtsatt. Nils Gunnarsson sade att Halfwar kom till honom med bössan och
wille hafwa penningar på henne, det Nils eij wille, effter han kunde förståå att med henne eij
rätt woro, tog så af honom bössan, gifwandes det hust. Kierstin tilkienna. Falk tilstod detta
och föregaf att dragon Johan Bok densamma pantsatt [fol. 214r] hoos honom, men det kunde
han eij wijsa, eij heller war Bock tilstädes. Hwarföre och wid så beskaffat saak blef Nils
Gunnarsson, som detta från sig ledt, effter det 17 cap. Tiuf.b. L.L. frij, men Falk pålades till
nästa ting skaffa sin fångesman eller undgåå det straff som lag förmår.
11. Länsman wälförståndig Anders Ersson Bång inlade nu för rätten den wärdering som
ryttmästaren d. 12 novemb. 1700 har giort öfwer de monderingz sorter som häradzrätten d. 21
maij 1698 har dömdt, det hans swärmoder, hust. Sigri Andersdåtter skulle niuta i afräkning på
dess 80 d:r s.m:tz fodran hoos Erich Jonsson och hust. Kierstin i Hammarnäset, bestijgandes
sig till 39 d:r 16 s.m:t, med begiäran att hustru Kierstin måtte påläggias samma 39 d:r 16
[fol. 214v] jempte 5 d:r 30 s.m:t expenser utbetala. Då hust. Kierstin, nu som för, wille sig
undandraga samma betalning, emedan för sin man hon nog ändå utlagdt. Dock emedan det
redan d. 21 martij 1698 är en dömd saak, att hwad desse monderingz sorter skulle pröfwas
wara wärde, när monderingen såldes, hust. Sigri Andersdåtter borde niuta i afräkning på dess
fodran, fördenskull åligger och hust. Kierstin desse 39 d:r 16 s.m:t till hust. Sigri genstan
betala, så och i expenser 1 d:r s.m:t.
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12. Det kärade åter dragon Olof Nilsson till Jon Pärsson i Hälliesund om uthlössen af samma
hemman, effter han dertill är bördig, och hafwer ägesmännens tilstånd det att lösa, men Jon
Pärsson obördig. Jon Pärsson påstod att såsom han en gång kommit till hemmanet, derpå
[fol. 215r] wunnit 2:e upbud, att Olof Nilsson eij må twinga honom uth, hälst han hwarken
woro mechtig betala honom dess inlagde 70 d:r 21: 8 s.m:t, eller hemmanet rättel. föreståå,
utan skall han det för en annan inlösa, det Olof Nilsson nekade, utlofwandes med första skaffa
Jon penningar. Detta blef öfwerlagdt och resolverat, att aldenstund såwäl d. 21 martij 1698
sampt d. 20 febr. 1699 det blifwit dömdt, det Olof Nilsson, som bördig, skulle fåå utlösa Jon
Pärsson, allenast han det för sig och ingen annan löste, jembwäl och, om han intra fatalia
stälte penningar, så står honom det än öppet så länge fatalia äro inne, warandes Jon Pärssons
tilstådde fodran på tinget d. 20 febr. 1699 70 d:r 21: 8 s.m:t och för än han dem får, bör han af
hemmanet eij drifwas, så och ärsättning för dess melioration. [fol. 215v]
13. Corporalen Christopher Nieroot tilltalade Påhl Mårsson i Åhlstad om camperingz kost för
åhr 1700. Påhl swarade att Nieroot förledit åhr wårtijden avancerade till corporal, och fördenskull borde han honom ingen kost gifwa, effter han hade sin corporals löhn, och derom hade
Påhl sig hoos h:r öfwersten förfrågat. Nieroot swarade att fast han avancerade 1700 till corporal, fick han ändå till åhretz slut eij mehra än dragoune löhn, den och Påhl måste tilstå sig
hafwa honom gifwit. Och emedan detta synes höra till h:r öfwersten, derest och saken är angifwen, så kunde utan remiss den här icke uptagas.
14. Aldenstund Bertel Pärsson i Hammarnäset genom dess fullmechtige Påhl i Åhlstad upwiste Olof [fol. 216r] Olssons egenhändige qvittence från Nääs af åhr 1700 att han af Bertels
giäldenär i Hälsingeland, Nils Pärsson i Wäxbo, uppborit 8 plåtar, hwarutaf Olof Olsson 6
plåtar från sig till Bertel lefwererat, men de 2:e innehållit, som eij förnekas kunde, fördenskull
afsades att Olof Olsson skall desse 2 plåtar eller 4 d:r s.m:t Bertel Pärsson genstan betala, så
och i expenser för det uti en så klaar saak han låtit draga sig för rätta, gifwa 28 öre s.m:t.
15. Hendrik Jacobsson från Qwitzle kärade på Olof Jöranssons wägnar ifrån Brastad till Nils
Gunnarsson i Goije om jernstången i spijsen han tagit från Hogstagålan, sedan han honom till
Oloff sålde, och sedan om en bååt han lofwat der lembna färdig, men woro dock aldeles odugelig. Järnstången [fol. 216v] berättade tolfmännen war wäl undantagen, men dock i behåld, och
dy slöötz att hon som till spijsen och gården hörande effter Kongl. husesynsordn. skulle qwar
blifwa. Båten påstodz eij warit bättre när kiöpet giordes, hwaröfwer eij heller några wittnen
woro wid handen, och fördenskull der Olof Jöranson dermed icke will sig benöija, må han till
nästa ting bewijs deröfwer förskaffa.
16. Det beswärade sig Bängt Jacobson i Nedergård och Kall s:n öfwer Erich Nilsson i Goije,
hurusom förleden winter han i Suuhl hafwer fixerat Bängt med sig att byta stoo, fååendes
Erich af honom ett braf stoo, och honom deremot försäkrat det och hans skulle utan wank och
lyte wara, elliest skulle Bängt [fol. 217r] tagit sitt igen, som med Gunnars i Moo, Pär Törissons
i Silfswed, Aron Jöranssons i Staa och Bängt Simssons attest i Rönberg han bewiste, och fast
än Bengt då genstan, när han märkte Erickz stoo wara sprängd [överansträngd], wille byta
åter, blef det honom dock wägrat, utan han farit sin koos. Derföre, sedan Bängt hade på marknaden honom härom tiltalat, fohr han wid heemresan härom in till Erich att fåå stoet åter, men
då hade Erich honom med hugg och slag illa öfwerfallit, hafwandes brodren Jacob och dragon
Malm till hielp, påståendes det för sådant Erich må plichta, så och han fåå sitt stoo åter. Att
det stoo Erich låtit Bängt fåå igen hade warit sprängd och odugeligit, det wiste nämden
besanna, men citationen war för seent ankommen, sedan Erich förrest till Berget, [fol. 217v]
13

hwarföre kunde saken icke wijdare uptagas än länsman med 2 goda män skulle wid heemkomsten Erich Nilsson förehålla att der han icke med goda wille sig rätta och låta Bengt
Jacobsson fåå dess stoo åter, han då wid nästa ting skulle swara och ärsättia Bängt all den
skada, omkostnad och tijdhspillan han här medelst wordo tagandes, så och förbiudas att dess
innan icke föryttra Bängtz stoo eller det illa hanthera.
17. Det beswärade sig Faste Tolsson i Wärköön öfwer det intrång och oförrätt Hans Larsson
Biörkman honom tillfogar, icke allenast deruti att han eij kan fåå honom uhr gården, utan giör
han stoor skada med boskapen om sommaren, hugger ned den bästa skogen till bark, [fol. 218r]
begiärandes rättens protection till hemmanetz bibehållande. Nu alldenstund Hans Larsson eij
war lagligen stämd, så kunde rätten eij wijdare till saken giöra än wijd 5 d:r s.m:tz honom
förbiuda att ingen åwärkan tilfoga Faste Tolsson på dess åker och slått med sin boskap, utan
när Faste Tolsson med sin boskap fahr i boderne, att Hans Larssons boskap då eij längre
blifwe hemma på byägorne, sedan och att han eij med barktagande giör skada på timberskog,
alt under samma wijte, hafwandes, der de elliest eij sämias, Faste Tolsson honom till nästa
ting att instämma.
18. Effter föregången laga stembning tiltalade ingenieuren wälb:de Matthias Busk åtskillige
detta tingelagetz inwånare för den skuld de häftade [fol. 218v] före till hans frambledne swärfaders, h:r probsten Lundels sterbhuus, såsom:
1. Påhl Mårtensson i Åhlstad, hwilken på dess åhr 1696 undfångne 50 d:r s.m:tz låhn,
effter giord liqvidation fans med capital och interesse skyldig 43 d:r 16 s.m:t, dem han och
lofwade med det aldra första betala.
2. Dhe 12 d:r k.m:t som föraren Axel Sidenbom äro påförde, wederkiännes han utlästa
dem och straxt betala, eller i widrigt bör han exeqveras.
3. Gunnar i Tifwarsgården 27 d:r 29 ½ kopp.m:t.
4. Jöns Pärsson i Wästaneedh 34 d:r 16 k.m:t.
5. Och Olof Simsson ibidem 12 d:r kopp.m:t.
Desse ärkiände hwar och en sin skuld, den de och förklarades skyldige utan uppehåld till
sterbhuset clarera, efftersom af räkningarne [fol. 219r] fans den af fröö- och brödkorns undsättiande i den swåra tijden härflyta.
6. Uppå de 2 tun:r frökorn Nils Mårsson i Trusta har 1688 undfått emot 20 d:r tunnan,
stod han i saken pro resto för 15 d:r 8 k.m:t, hwilket sonen Mårten Nilsson eij wedersade, allenast hans syskon, som med honom fadren ärfft, måtte det och proportionaliter betala. Hwilket och rätten fant lijkmätigt det 22 cap. Erfdb. L.L., dock så att Mårten, som fadrens hemman
besitter, bör draga förnämbligast försorg att desse 15 d:r 8 med det första blifwa betalte, och
söke han sina medarfwingar igen.
7. Uppå den räkning Nils Hansson på Norderöön har i några åhr hafft med sahl. probsten,
giorde fullmechtigen honom skyldig 26 d:r 14 s.m:t, men Nils wille eij agnoscera mehra än 18
d:r 24, hwarföre gicks med honom igenom hwar post [fol. 219v] in debito och der emot in
credito. De förra tilstod han alla, men derpå mehra wara betalt än upfört war, kunde han icke
påståå, mindre bewijsa, och fördenskull blef hans saldo af 26 d:r 14 för ständigt förklaradt, det
honom åligger genstan till sterbhuset förnöija.
I Hallens och Marby soknar woro fölliande debitorer:
1. Leutn. Erick Lille för 44 d:r 4 k.m:t, dem han och goda kiende och sade sig dem redan
för juhl qvitterat regementz[skrifwaren] Molin i dess book, att han dem af leutn. först fallande
löhn skulle betala, hwaröfwer, såwijda ingen attest producerades, blef afsagdt att i fall hoos
regementzskrifwaren Molin ingen betalning kunde ärnås, sterbhuset då stodo fritt af annan
leutn:ns egendom sig betalning uti en så klaar [fol. 220r] och tillstådd skuldsaak att utsökia,
som och nu inteknas.
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2. Emot dhe 10 d:r 13: 8 s.m:t som fändriken Hans Reuter hoos sterbhuset häfftade, hade
han gifwit obligation att de af 1701 åhrs kornpenningar skulle betalas, hwilket han närwarande tilstod, fördenskull hans obligation inteknades, så att der betalningen effter förskrifningen
eij utföllo, sterbhuset då annan fändrikens redbar egendom, genom h:r executorns bistånd, må
sökia till betalningens erhållande.
3. För de 19 d:r 24 k.m:t drag. Anders Falks enkia war sterbhuset skyldig, intygade nämden intet wara att tilgåå, eftersom och hon sig och sina barn med tiggiande måste föda.
4. Elias Thalin har 1694 d. 29 novemb. undfått effter obligation 11 r.d:r specie, eller 22
d:r s.m:t och 1696 d. 16 martij 12 d:r s.m:t, dock emot sölfwerpant, [fol. 220v] fodrandes nu
sterbhuset deras penningar åter med interesse, hwilket Thalin icke heller nekade, och fördenskull blef afsagdt att han desse 34 d:r s.m:t med interesse till datum à 5 procento, som giör 10
d:r 27: 8 s.m:t skall straxt betala.
5. Med Erich Jons sterbhus i Hammarnäset war alt klart, så att h:r probstens sterbhus der
intet hade att fodra.
6. Jöns Mårsson i Kläppe fodrades för 12 d:r emot 1 tun. undfåt frökorn d. 18 april 1691,
och sedan för 1 ½ tun. 1692 à 16: 28 kopp.m:t. Desse påster wederkiendes Jöns Mårsson, men
föregaf sig eij annars minnas än den första tun. han betalt, för den senare hade han betalning
tilstält Lars Jonsson i Höhlan, som derföre war löfftesman, hwartill [fol. 221r] hans hustru
Kierstin nekade, det och mannen på sitt yttersta skall utsagt. På Jöns Mårssons begiäran hördes länsman, hwilken betygade sig wäl hördt det Jöns war probsten skyldig, men om det woro
betalt hade han ingen kundskap om. Ladan hade blifwit för Jöns Mårsson igenläst, men om
det war för denne skuld eller utlagor wiste länsman intet. Och aldenstund skulden å den ena
sijdan tilstodz, men effter det 33 cap. Kongb. L.L. icke kunde wijsas wara gulden, dy åligger
Jöns Mårson, som principal debitor, effter den 20 § i Kongl. excecutionsstadgan först sökias
och betala så långdt hans egendom räcker, och sedan löfftesmans, Lars Jonssons sterbhuus.
7. Effter h:r probstens annotationer i dess böcker fans Lars Jonsson i [fol. 221v] Höla sedan
1688 till 1696 uti diverse påster i korn och contant undfått 146 d:r 8 k.m:t, men derpå allenast
betalt 75 d:r 16, så att hans skuld eller rest förblef 70 d:r 24 k.m:t. Och emedan enkian ingen
post kunde bewijsa, eij heller påståå något mehra wara betalt, dy dömdes hon desse 70 d:r 24
effter handen betala och h:r probstens sterbhus dessinnan intekning i hemmanet Höhla till
säkerheet lembnat.
8. Nils Ersson i Höhla fodrades för 12 ½ d:r k.m:t för 1/2 tun. erter han 1696 undfått,
hwarpå han allenast lefwererat 1/4 tun. sill à 3 d:r 12, men Nils påstod sig dessutan, när h:r
probsten hade Wälwijken, dijt fört 1/8 tun. sijk för 9 d:r, hwaraf 6 woro för lyssningzdal. och
de öfrige 3 d:r stått obetalte, dem han nu på erterne wille [fol. 222r] afkorta, dessutan födt ett
ungnööt i 2 [?] åhr, för hwilket effter gammal stadga han prætenderade 4 d:r 16, så att hans
rest då blefwo 1 d:r 20 k.m:t. Om den lefwererade siste 1/2 tunnan och ungnötetz framfödande hade fullmechtigen ingen kundskap, hölt dock sällsampt att probsten äntel. skulle behöfwa creditera de 3 d:r på fisken. Och såsom probstinnan eller någon annan i huset torde
kunna härom gifwa bättre uplysning, [dy utstältes] detta till nästa ting, dock åligger Nils
Ersson straxt betala de 1 d:r 20 k.m:t som en ärkiend skuld.
9. Och ändock Mårten Olss enkia i Mårsund wille föregifwa de 8 d:r 24 hennes man, som
en rest är påförd, på den med h:r probsten hafde handel wara betalte, dock när posterne uti
debet och credit examinerades hon dem tilstod, kunnandes [fol. 222v] eij wijsa desse 8 d:r 24
wara guldne, dy effter det 33 cap. Kongb. L.L. dömdes Mårten Olssons samptl. sterbhus
denne 8 d:r 24 k.m:tz skuld genstan betala.
10. Påhl Siulsson och Jöns Jonsson i Lååsböhle fans i böckerne påförde en rest af 35 d:r
16 k.m:t. Den förra war död och den senare såldt hemmanet till cappellanen h:r Nils och här
från flyttadt, berättandes länsman att denne post woro ibland betalande skuld upförd, den h:r
Nils åligger clarera, efftersom den i kiöpskillingen honom är beräknad, och dy har sterbhuset
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derföre sig till h:r Nils att hålla, blifwandes denne fodran för all säkerheet i hemmanet inteknad.
11. Effter framblidne Erich Gunnarsson i Öfwerhallen war intet till bästa att betala den 1
tun. korn [fol. 223r] han 1689 undfått.
12. Dragon Olof Hammarström med Erich Swänsson i Arfwesund woro här från flytte till
Owijken, och måtte der sökias, men Olof Ersson i Höhla, nu boendes på Mattmars kyrkiobord, tilstod dess rest 34 d:r k.m:t som han transporterat af Höle hemmanet at betala, och dy
till säkerheet nu inteknades.
13. Och emedan Erich Eliæson i Järsta tilstod dess 4 d:r rest på undfått korn, dy dömdes
han samma 4 d:r genstan till sterbhuset lefwerera.
14. Och såsom Olof Ersson i Hallen med Jon Olssons attest i Kyrkiobyn bewiste sig
betalt den 1/2 tun. korn han crediterat, dy wardt Olof Ersson i dy måhle frij ärkiend.
15. Enkian hustru Märit i Åhlstad kunde eij neka till de 14 d:r 20 k.m:t henne påförde
äro, men intygades intet hafwa till bästa, sittiandes med [fol. 223v] små barn på ett cronohemman, födandes dem merendels af allmose, och dy gofwes henne detta effter.
19. Upböd Jon Pärsson Hälliesundz hemmanet 3 gången.
20. För uteblifwande wid upropet sakfältes Nils Gunnarsson i Goije pro absentia till 1 d:r
s.m:t.
21. Bewilliades Nils Nilssons enkia och barn i Qwitzle fasta på deras fädernes bördehemman,
inlöst af hans syster för 90 d:r s.m:t, aldenstund det fans lagbudit och ståndet altsedan d. 2
martij 1700, och penningarne jembwäl betalte, så att intet klander mehra war.
22. Det föredrog Hans Olsson i Önstad hurusom igår, som war d. 28 martij, på Norderöhn en
olyckelig händelsse [fol. 224r] sig tildragit med dragon Jacob Halman, hwilken der legat siuk
uti stark bränsiuka wijd pass 2 wekor, så att de måst öfwer honom waka, men nu på några
dagar han gifwit det hopp som han skulle komma sig före. D. 28 om mårgonen hade han på
begiäran fått mat, och sedan han ätit stijgit upp och satt sig wijd spijsen och derpå lijtet gådt
uth, då corporal Bryggmans hustru, som honom wachtade, sedt effter i fenstret hwad han
skulle taga sig före, och emedan han läste upp och gådt i sitt herberge på gården, hwarest han
hade sin lilla egendom, hade hon låtit blij straxt gåå effter honom, men som han drögde, hon
förfogat sig tijt, då han legat lijka som han sofwit, derföre hon welat wäckia honom och bedit
honom gåå in och intet liggia der och frysa, men som han intet rördt sig, hade hon [fol. 224v]
närmare gådt till honom och då funnit blod rinna uhr hufwudet, det hon tänkt i förstone wara
af näsblod, doch omsider förstådt med honom eij warit rätt, utan att han war död, och så in
effter Hans, då de funno bössan liggia bredewijd honom, och honom skuten wid tiningen
genom hufwudet, och fördenskull de eij tordz sig wijdare med honom befatta.
Tog afträde och förekom Bryggmans hustru Rachel Olsdåtter, hwilken effter alfwarsam
åtwarning giorde samma berättelsse, hon [til]lijka med Hans och Bryggman att under siukdomen han warit myket swag, men de aldrig af honom förstådt det han hade sådana tanckar,
utan elliest lefwat gudeligt. Han hade dagen för warit myket yhr, så att de måst ackta honom,
men den [fol. 225r] dagen olyckan skedde syntes som woro han bättre. Nämden intygade att
han hade ett sådant slag att påbrå som äro swagsinte, effter hans moder den passion som
offtast påkommo, en hans broder är aldeles galen, så att han några åhr måst föras manna mellan med wacht.
Och aldenstund häradzrätten eij annat kunde finna än att denne dragoun Jacob Hallman
uti dess raserij och af den swåra siukdomen härflytande sinnes swagheet, har sig denne olyckan tilskyndat, det bör fördenskull hans kropp afsijdes på kyrkiogården utan ceremonier ned
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grefwas, i föllie af det 4 cap. Högm.b. L.L., hwilket med underdån ödmiukaste wördnad den
högl. Kongl. hofrättens högrättwijsa correction underställes.
23. Emedan de på sidsta ting förehafde [fol. 225v] men oslutne lembnade husesyner wijd fältwäbels bostället Brasta, rustmästare dito Hammarnäs och furrijare dito Backen, af orsak at för
hållne syner och domar eij woro wijd handen, dy hade h:r capiten Lilliecrantz dem nu med
sig, då förstt:
Företogz husesynen på fältwäbels bostället Brasta à 3 tunl. crono, hållen d. 17 septemb.
sidstleden, hwarwijd observerades att synemännen intet utsatt några fehlachtigheeter eller
huru gården så till huus och ängar woro beskaffad, utan allenast hwad fändriken Reuter sedan
1696 wid gården giort, som stijger till 15 d:r 29: 12 s.m:t, wettandes man icke huruwijda fältwäbelen hållit de 1696 emottagne huus wijd macht, eller hwad för dess efftersättiande han
torde komma att lijda, hwarpå en fullkommen liqvidation effter 1696 åhrs husesyn[s] [fol. 226r]
reglemente [kunde fattas, fördenskull åligger synemännen först effter högstb:e reglemente]
öfwer boställetz beskaffenhet ett noga inventarium och förteckning giöra, med der hoos fogade wärdering på alla fehlachtigheeter, och det i den af- och tillträdande officerns närwaro.
Lijkaså är och beskaffadt med husesynen på Hammarnäset, och alt derföre, för än den
kan afslutas, måtte den på samma sätt rättas och författas, dock som husen äro der mäst taklösa, så tillåtes rustmästaren Carl Lind till deras reparation utaf de af förra åboerne deponerade byggningzpenningar optaga 10 d:r s.m:t, dock af synemännens giorde förteckning öfwer
reparation tyckes furriaren Hiort någorlunda för sina åhr giort dess skyldigheet, dock till sakens sluut utställes.
Wijd furrjers bostället Backen är 1694 d. 14 junij fundne 54 d:r 12 s.m:t brist, hwarpå
sedan besagde åhr många [fol. 226v] åboer warit, som husesynen utwijsar, men föraren Axel
Sidenbom det hafft i 3 åhr, för hwilka han allenast reparerat till 3 d:r 28: 4 s.m:t, skolandes
detta bostället, som furriaren Hiort klagade, wara aldeles förfallit, så till huus som åker, men
sådant lijkawäl wijd synen d. 15 septemb. sidstl. icke i ringaste måtton annoterat, hwilken syn
jembwäl utan Hiortz närwaro är hållen.
Fördenskull kunde hwarken till denne eller de förra synerne något giöras för än alt blifwe
rättel. synt, upfördt och wärderat, både i den af- och tillträdande officerarens, såwäl de bönders närwaro, hwilka för desse boställen i någon måtto komma att häffta.
24. Förbödes h:r capitein Lilliecrantz [fol. 227r] grannar i Höhla, såwäl som Halfwar Jons, Anders Mårtensson i Trappnäs att tillhålla sina hwallhion ingen skada med trampande och betande tilfoga h:r capitein på dess slått och myror, wijd 3 d:r s.m:tz wijte och skadans ärsättiande.
Tilsades länsman att instundande sommar låta syna Elias Thalins hemman Järsta, hustru
Kierstins hemman i Kläppe, h:r Nils Sundels hemman i Lååsböhle.
25. Uppböd h:r Nils Sundel 3 gången Lååsböhle hemmanet, då Olof Ersson i Höhla klandrade, som till laga utförande lembnades.
26. Betygades det fölliande hade till mulbetens ränsande nödigt att fällingz land och wåhl
afbränns, nembl. Påhl Månsson i Åhlstad, Gunnar i [fol. 227v] Tifwarsgården, David Brukman i
Åhlstad, Olof Andersson i Jälstad, Jöns Pärsson i Wästaneed, Anders Wässman i Hof på
Norderön boendes, dock att noga observeras hwad Kongl. Maij:tz placat 1690 om skogzeldar
påbiuder. Lijkaså och Mårsundz boerne, Brasta- och Qwitzleman, sampt Olof Ersson och Jon
Olsson i Ytterhallen med Pär Mårsson i Högen.
27. Såsom dragon Båck intet hade att böta med för den 1 d:r s.m:t på höstetinget han fältes
till, dy plichtade han corporaliter.
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28. Förehades Elias Thalin att inom 6 wekor inlösa dess sölfwerpant hoos probsten Lundels
enkia, elliest lär den föryttras.
29. Upwisade Mårten Mårsson i Kläppe [fol. 228r] den sedan sidsta ting skedde förening
emellan honom och Mårten Pärsson i Mikelåsen, Olof Pärsson i Wästaneed och Pär Mårsson i
Åhlstad på 45 d:r s.m:t för deras 1/3 part i Christens hemman Kläppe 5 tunl., och dy extraderades nu det på sidsta ting bewilliade fasta för Mårten Mårsson.
30. Emedan talet war utbrakt det pijgan Agnis Olssdåtter skall förledet åhr denna tijden hafft
lägersmål med en kiöpman från Gefle, Tyrisson, så ransakades derom, och fans af ingen annan grund än, som länsman och hans hustru wittnade, att då pijgan kom i stufwan, Tyrson
kastade henne kull på sängen, det länsman åsedt, men eij wijdare, efftersom Agnis Olssdåtter
betygade sin oskuld, och att hon intet hafft med honom beställa. [fol. 228v]
Fördenskull och wid så beskaffad saak, blef Agnis Olssdåtter frij ärkiend, så att ingen må
henne detta mehra förewijta, wid laga straff.
31. Aflade Jeppe Jonsson i Öfwerhallen dess eed om de 3 d:r s.m:t Gunnar i Blekåsen af
honom fodrade effter tingzrättens dom d. 21 februarij 1699.

Ting den 8, 9 och 11 november 1701
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3819, fol. 611r–632v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:22b, fol. 494r–512v, ÖLA.

Anno 1701 d. 8, 9 och 11 november höltz ordinarie laga ting med allmogen aff Hallen utj
ländzmansgården Trappnäs, närwarande häradzfogden wälbet:d Bertill Alander och nämden,
som wijd wåhrtinget specificeres, allenast utj de 2 aflednes ställen, Pär Mårssons i Högen och
Nils Nilssons i Qwitzle, antoges effter aflagd eedh Jon Larsson wijd Åhn och Erich Larsson i
Halabacken på 2 åhr allenast.
1.

Upplästes dhe Kongl. placater och förordningar som förr anteknade finnas.

2. Hans Olofsson i Hohlbacken kärade till Jacob Nilsson i Goije om en koo med en qwiga
han för 9 åhr [sedan] lät honom fåå på lega, fåendes han wähl koon igen, men qwijgan hade
för honom han förlorat, föregifwandes, som dock eij bewijsas, att qwijgan af skabben störtat,
och ehuruwäll han sedermehra [fol. 611v] lofwadt dhen betala hälfften med 6 d:r k.m:t, dock
som han det icke hållit och penningarne wehlat uthgifwa, påstår Hans Olsson det måtte han
betahla qwijgans wärde med 12 d:r k.m:t, efftersom hon warit 4 åhr gammall. Jacob Nilsson
tillstod sig fött qwijgan och koon, men hon skall af skabb störtat, fördenskull wille han den
intet betala. Han kiändes och wijd det Hans Olsson welat truga honom dhen med 3 caroliner
betala, men han skall dertill eij wehlat sambtyckia.
Actor begiärte det sådant han måtte bewijsa, då Jacob Nilsson till wittne sig åberopade
pijgan Siri Olsdotter, emoth hwilken käranden exiperade, alldenstund hon war Jacobs brodersdotter, och dy som emoth henne war jääf, dy hördes hon uthan eedh och berättade att
Jacob bedit henne gåå i fäähuuset och besee qwijgan, då hon funnit henne skabbig, men hwar
af hon det fått, eller om [fol. 612r] hon deraf dödde wiste hon intet. Jacob sade att hon deraf
blef död. Hans Olsson moverade att om så warit, skulle Jacob sändt henne åther, eller
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åthminstone sändt honom budh derom, eller åthminstone wijsa att hon deraf störtat. Hwilket
Jacob med intet skiähl gittade wijsa, som honom förehöltz hafwa honom ålegat. Hans Olsson
påstodh expenser 1 d:r s.m:t och betalning för qwijgan. Jacob sade at hon war eij mehra än 2
åhr. Att hon warit af skabben behäfftadt när han henne emottog, kunde Jacob eij bewijsa.
Resolutio. Såsom Jacob Nilsson i Goije eij kan bewijsa att dhen qwijga han på lega har
undfått af Hans Olsson i Hohlbacken warit medh skabb behäfftadt när han henne om händer
tog, mindre att hon deraf omkommit, efftersom han icke heller något skiähl kan uptee om och
när hon störtat, fördenskull som effter det 8 cap. Kiöpb. L.L. låhn bör eij missfaras, uthan
fullom giälden [fol. 612v] återgiällas, förklares Jacob Nilsson skyldig denne qwijga betala,
effter nämbdens ompröfwande, med 3 d:r k.m:t, så och rättegångz omkostnad 1 d:r silf:rm:t.
3. Det kärade Erich Hindersson wijd Åhn till dess swägerska Kierstin Halfwarsdotter och
dess son Hindrik om inlössen och besittningen aff hemmanet ibidem 2 ½ tunl., förmenandes
sig så när som han wara därtill berättigadt, efftersom han jempte hennes man eller hans broder
Oloff Hindersson har så i faderens lijfstijdh som sedermehra hemmanet hielpt att förestå,
fallandes honom swårt, det nu sedan broderen dödt, hans enkia, som obördig, skall till
hemmanet komma. Hustru Kierstin med dess omyndige sons måhlsman Jon Halfwarsson
förklarade att emedan wijd arfskifftet effter fadren d. 15 octob. 1694 syskonen sins emellan
slutit och Olof Hindersson detta hemman emoth 60 r.d:r courant upplåtit, det måtte hennes
son derwijd [fol. 613r] förblifwa, och hon detsamma honom tillhande bruka, tills han blifwer
myndig, som hon och sielfwa dehlningzinstrumentet in originali uplade. Erich kunde till detta
sluuth icke neka, men föregaf att han ändå altsedan warit hemma med brodren, och eij allenast
gården med honom brukadt, utan och löst en syster Kierstin med 10 r.d:r. Hustru Kierstin
swarade att Erich warit hemma allenast som en dräng, men Olof som husbonde swarat för
hemmanet, hwilken och för lössen betalt till den andra systren Märet 9 r.d:r, men Erich hade
för sin dehl ingen lössen fått, efftersom den på anbudh han eij welat taga. Erich swarade att
om brodren lefwat, hade han härpå aldrig talat, men effter han nu är dödh, wille Erich wara så
när dertill som brorssonen och swägerskan. Olof och Erichz moder, hustru Brijta Jonsdotter
anhölt och det Erich måtte få blifwa wid gården och den [fol. 613v] lösa, hälst han all sin tijdh
warit hemma och med brodren halfwa gården inlöst. Men Jon Halfwarsson och hustru
Kierstin påstodho att den omyndige måtte niuta fadrens förwärfwade rätt i gården tillgodo,
biudandes Erich genstan dess lössen. Detta blef med nämbden öfwerlagdt och resolverat.
Emellan hustru Kierstin Halfwarsdotter wijd Åhn med Jon Halfwarsson i Trappnääs som
målsman för Olof Hinderssons omyndige son Hendrich Olsson, och dess fahrbroder Erich
Hindersson wid Åhn, om inlössen och besittningen af hemmanet Åhn resolverades.
Att ehuruwäll Erich Hindersson påstår sig för broderssonen wara närmare detta hemman
inlösa och besittia, efftersom han eij allenast har såwäll som brodren warit hemma och hemmanet hielpt till att häfda och omlaga, uthan och föruthan sin broders dehl, så [fol. 614r] mycket som brodren Olof inlöst, föruthan att och modren begiärer det han wid besittningen måtte
bibehållas. Dock emedan wijd arfskifftet d. 15 octob. samptel. syskonen hafwa Hendrickz
fader Olof Hindersson som äldre brodren hemmanet uplåtit och kiöp giordt om 60 r.d:r
courant, hwarpå han hemmanet begynt betahla, så kan nu mehra Erich Hindersson hwad han
en gång sig begifwit utj icke återkalla, eller Hendrick Olsson förwärkadt den rätt hans fader så
medelst har till hemmanet erhållit, uthan bör Hendrick Olsson och målsmannen på hans
wägnar detta hemman inlösa, och till dess han myndig blifwer för honom bruka, åliggiandes
dhem jembwäll låta hans farmoder, hustru Brijta Jonsdotter, åhrligen niuta dhen fördehl henne
i dehlningzinstrumentet är tillagdt och förskrifwen.
4. Pär Ersson i Arfwesund hade erhållit [fol. 614v] öfwerstens wälborne h:r Carl Hårdz remiss
den 1 junij 1701 wid tinget att sökia dess fördetta swäntienare Olof Höök, att efftersom han
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medelst öfwerdådigheet att bråttas, han i högra armen blifwit lahm och casserad, det måtte
han och hielpa honom, bonden att skaffa karl i stället igen, utj hwilket måhl han nu instämbdt
Oloff Hök, såwäll som och att sedan han städiat sig förleden sommar att honom tiena 4 månader, han tiensten förluppit. Hök beklagade sig wara olyckelig nog derutj, att för sin ofärdigheet blifwit casserat, blefwo än olyckeligare om han nu skulle skaffa karl i stället, hwilket han
förmodade sig undslippa, helst ingen skall honom bewijsa hafwa detta med willia giordt.
Sedan woro han en wärfd karl, den bonden intet påkostat, uthan från en annan roote dijt
lagder. Pär Ersson swarade att han första 2 åhren hade fått full löhn, Hök swarade att han det
borde hafwa såwijda han war egen karl. Tiensten angående, så tillstodh han stedzlen, [fol. 615r]
men hade ingen laga orsak, hwarföre han tiensten förlupit, dheröfwer dhe äntel. föreentes, att
Hök till Erich Pärsson skulle betala 5 d:r silf:rm:t. Sluteligen inlade Hök dess pass af h:r
öfwersten d. 14 junij [1701] att för dess bräckeligheet i armen han blifwit casserad. Sedan
saken med nämbden blifwit öfwerlagdh resolverades.
Att ehuruwäll Pär Ersson i Arfwedsundh påstår det måtte fördetta drag. Olof Hök honom
förnöija för en annan karls anskaffande i dess ställe, efftersom icke uthj Kongl. Maij:tz tienst,
utan genom dess egit wållande och raserij han blifwit lytter och derpå casserad, dock emedan
det eij kunnat wijsas att Höök wettandes och williandes denne skada sig tillfogadt, eller till
den ändan att han skulle slippa dragounetiensten, warandes denne Höök en wärfd karl, på
hwilken Pär Ersson inga wärfningzpenningar kostadt, i anseende till hwilka omständigheeter
häradzrätten [fol. 615v] icke heller kan pröfwa skiäligt honom påläggia något till Pär Ersson
contribuera. Dhe 5 d:r silf:rm:t Olof Hök lofwat gifwa Pär Ersson i förlijkning för tienstens
förlöpande warder som en förlijkt saak, aff tingzrätten approberadt.
5. Effter uthwärckadt stämbning tilltahlade Halfwar Jonsson i Trappnäs på sin och dess
medarfwingarnes wägnar Nils Gunnarsson i Hogsta om arf effter hans hustru, deras faster,
Gertrud Jonsdotter, hwilken förledne sommar är barnlöös genom döden afgången. Nils Gunnarsson inlade der emot en attest af Nils Kiälsson, hustru Anna Jonsdotter i Goije med Pär
Gunnarsson, hustru Kierstin Ersdotter och hustru Märet Olsdotter i Goije af d. 30 aprill sidstleden, hwarutj dhe betygade att hustru Gertrud hade näst för sin dödh, wijd fult förstånd,
uthan något tubbande, belefwadt det Nils Gunnarsson skulle i sin lijfstijd all deras tillhoopa
hafde ägendom behålla, så att [fol. 616r] medan han lefde ingen skulle honom röra, påståendes
han nu det tillgodo niuta. Jon Halfwarsson förmente det han bordt warit tillsagdt när sådant
skedde. Nils swarade att det war långdt hijth, det woro ändå ährl. pärsoner der, af hwilka
Halfwar icke fodrade eeden. Elliest, egendomen angående, så bestod han alt i lösören och aflinge. Parterne förmantes till föreening, men kunde dertill icke förmås, och dy resolverades.
Såsom det av 5 trowärdige wittnen intygadt är att hustru Giertru Jonsdåtter näst för sin
dödh, wijd fult förstånd, uthan alt låckande och tubbande har d. 30 april sidstl. öfwer dess
med mannen Nils Gunnarsson tillhopa hafwande aflinge och löösören den förordning giordt,
att han i sin lijfstijdh dem sig till nytto och gagn må behålla, fördenskull blifwer samma
testamente i krafft af det 9 cap. Jordb. L.L. och den 2 § i Kongl. Maij:tz förordning om testamenten approberat och gillat, dock så att effter [fol. 616v] hans dödh skola hennes arfwingar
deraf sin andehl undfåå effter det inventarium som nu öfwer ägendom skall uprättas. Förr än
domen afsades förlijktes dhe att Nils Gunnarsson i et för alt gifwer käranden 9 r.d:r courant,
behållandes det emoth alt aflinge och löösören.
6. Mårten Mårsson i Kläppe, på sina och sina medarfwingars wägnar, kärade till dess morbroders, frambl. Pär Mårtenssons enkia i Högen, hustru Märet Jonsdotter, om arf effter Pär
Mårsson, hwilken uthan barn är dödh blifwin, och wacker ägendom effter sig lembnadt,
föruthom att han bem:te änkia och dess barn uprättadt till wällstånd med sine medell bracht
hafwer. Dhär emoth inlade enkian en attest af Olof Ersson i Ytterhallen, Jon Olsson och Pär
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Pärsson i Kyrkiobyn d. 6 octob. 1701, hwarutj dhe betyga det Pär Mårsson i sin siukdom,
dock wijd sitt fulla förstånd, hade sig för dhem förklarat det han hälst unna [fol. 617r] hustrun
dess förwärfwade ägendom, den han i sin lijfstijdh för hans arfwingar opåtalt skulle fåå
behålla, hwilken attest dhe inför rätten tillstodo, och erbödo edel. att bekräffta, hwilken eedh
på kärandes begiäran dhe och aflade, tillståendes utj alt den gifne attesten, som dhen här
ofwantill är införd. Mårten beklagade att hans morbroder, som uprättadt huuset, intet skall
lembnadt de sina till arfs, derpå hustru honom otijdigt bemötte, säijandes ..gl.[?] att han sade
osanning, för hwilket hon alfwarl. tilltalades. Mehra uplysning war intet att hämpta, derföre
öfwerlades saaken och resolverades.
Emellan Mårtten Mårsson i Kläppe, på sina och dess interessenters wägnar, kärande, och
des morbroders, frambl. Pär Mårttenssons enkia i Högen, hustru Märet Jonsdåtter, swarande,
angående arff som Mårtten effter morbroderen fodrar, hwilken uthan barn genom [fol. 617v]
döden afgången, resolverades.
Att emedan hustru Märet med 2:ne eedsworne wittnen har bewijsadt det hennes frambl.
man har wijd moget förstånd, uthan lockade eller tubbande, den förordning giordt att hon i sin
lijfstijd skulle behålla all ägendom, hwilken består utj aflade löösören, fördenskull i krafft af
det 9 cap. Jordb. L.L. såwäll som 2 § i Kongl. Maij:tz förordning om testamenten, bör hustru
Märet i dess lijfstijd dess frambl. mans disposition till godo niuta, men effter hennes dödh har
Mårten Mårsson medh dess interessenter deras andehl deraf att niuta, effter den förteckning
som nu genstan deröfwer af goda män bör uprättas. För otijdigheeter för rätten plichtar hustru
Märet effter det 43 cap. Ting.b. 2 gånger 3 m:k.
7. Alldenstund Jon Pärsson i Hälliesund medelst det han eij bättre wårdadt lieut:n Christoffer Reiters hoos honom nedsatte bååth än att han kommit [fol. 618r] uth, deraf lieut:n är förorsakadt samma bååt medh 3 pärsoner en dag att sökia, dy skall Jon Pärsson samma bekostnad
ärsättia med 15 öre silf:rm:t.
8. Det beswärade sig fändriken edell och manhafftig Hans Reuter öfwer lieut:n edell och
manhafftig Christoffer Reiter hurusom wijd huusesynen på Hälliesundz bostället d. 23 aug.
1700 på lieut:ns försäkring han honom tagit godh för åthskillige fehlachtigheeter, men de
samma skall han ännu icke reparerat, såsom:
1. Taket på östra stufwan, hwilket ännu är hehl dråpachtigt, och icke fullkombl. täkt.
Lieut:n förmeente sig det hafwa wähl omlagat. Och emedan fändriken eij har låtit fehlen besee och mäta, dy anstår dermed till wårdagen, då hwad som brister leut:n skall tillgiöra, alldenstund effter synen honom lagat den hehl färdig från sig lefwerera. Dessuthan skall där
fehla låås, paneling omkring dörar och fenster, uthan och innan, sampt järnstålpe i spijsen.
Leut:n [fol. 618v] swarade att han derom giordt anstalt, hwarföre tillsades han det samma uthan
uppehålld effterkomma.
Yttermehra angaf fändriken att leut:n hafft kull miöhlboden och eij lagdt derpå fult taak.
Men som der emoth af synen fans att slijkt eij heller är lieutenanten beräcknadt, så kunde han
derföre eij umgiälla.
På hemlighuuset fehlar dör och halfft taak, hwilket lieut:n åligger att fullgiöra, effter han i
1700 åhrs syn honom det är som färdigdt godt giordt.
Lijkaså gångjärn på badstufwudhdörren.
Att lieutn:n lembnadt 4 mälingar åker förledit åhr okiörde, dherföre skall han förnöija
fändriken, som dhem upkiördt, 16 öre silfwerm:t till wedergiällning.
Sidst angaf fändriken, det skall lieutnanten sedan synen höltz Anders Andersson i Wallom upborit 9 d:r 10: 16 silf:rm:t, som han är dömbd i huuseröta för detta boställe att betala,
williandes hafwa dhem åter, såwijda dhe i liquidation eij finnas uptagne. [fol. 619r] Men lieutn.
wille dhem behålla för öfwerbyggnadhen. Pär Ersson i Arfwesund påstodh samma medell
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tillhöra hans fader, hwilken är dömbd att stå för hehla bristen wid bostället, 55 d:r 29: 12
silf:rm:t, men der emoth fått regress hoos landboerne, hwar ibland Anders i Wallom war en,
dhen hans fader lagförde. Och emedan det jembwäll så befans af tingzprotocollet d. 25 octob.
1698, fördenskull bör lieut. desse 9 d:r 10: 16 silf:rm:t till Erich Pärsson i Arfwesund genstan
återbetala och förnöija.
Och alldenstund 100 famnar haga [än] resterar [ös]tan gården, som lieut:n eij fullgiordt
effter lofwen, dy pålades han den i wåhr anten upsättia eller betahla till fändriken med 1 öre
famb:n.
9. 1. Upbödh Erich Pärsson i Snusbacken dess fädernes inlöste hemman ibidem 4 tunl:d 3
gången, halfft kiöpt och halfft af fadren honom testamenterat.
2. Upbödh ländzman i Altzen på sin moders wägnar hustru Kierstins hemman i Hammarnäset för 39 d:r 16 silf:r m:tz [fol. 619v] fodran effter tingzdomen d. 30 martij sidstl. 1 gången.
3. Upbödh Gunnar Nilsson Hälliesundz hemmanet 1 ½ tunl:d, kiöpt af Olof Matsson 2 g.
4. [Uppböd] Jon Larsson wijd Åhn dess faders inlöste hemman ibidem effter kiöpeskrifften d. 12 junij 1701 1 gången.
5. [Uppböd] Enar Mårsson 3 gången Myckelåhs hemmanet 2 ¼ tunl:d, af brodren inlöst,
alt uthan klander.
6. [Uppböd] Hendrik Olssons målsman Jon Halfwarsson i Trappnääs dess faders wundne
hemman Åhn 2 ½ tunl:d honom tillhanda 1 gången.
10. Förkom gamle mannen Hällie Jonsson i Ifellnääset, berättandes sig nu för ållerdoms bräckeligheeter wara oförmögen hemmanet längre förestå, och det dy updragit sonen, dragoun Jon
Braff, begiärandes deröfwer rättens attestatum, då dheröfwer blef ransakadt och intygades det
Hällie Jonsson woro nu öfwer 60 åhr och eij förmåtte hemmanet längre uprätta, warandes och
sonen Jon Braff äldst, och till hemmanetz lössen och besittningen närmast af syskonen effter
lag berättigad. [fol. 620r]
11. Olof Ersson ifrån Mattmars Kyrckiobyen hade instämdt cappellanen wällärde h:r Nils
Sundel om inbördandet af Låsböhle hemmanet 4 tunl:d, hwilket sedan hans syskondebarn d. 9
januarij 1698 hade förpantat till länsman, har han samma panträt uplåtit h:r Nils, som nu der
med till fasta söker lagfara. H:r Nils inlade ländzmans pantebref af ofwanstående dato, hwilket han af länsman inlöst emoth 50 d:r s.m:t, föruthan 5 r.d:r [och] 1 d:r 12 öre s.m:t betalte
till Pär Pärsson i Kyrckiobyn och sedermehra dherpå 3 laga upbudh erhållit, nembl. d. 21
martij och 8 novemb. 1700 sampt 1 april sidstl., begiärandes wijd sitt kiöp förblifwa, hälst han
dessutom intet boställe eller hemwist hafwer. Olof Ersson påstodh sig wara närmare att lösa
dess syskonebarns, Påhl Siulssons hemman, hälst för systren Siri han är måhlsman, hwilken
sin rätt icke har ännu föryttrat, nekandes [fol. 620v] icke ländzman eller h:r Nils deras utlagde
penningar. Denne Siri war elliest nästan som fåhnig, och kunde sig icke styra, derföre är af
rätten lagdt att den som henne tager i dödedagar att syta skall hennes odall åthniuta. Häröfwer
wardt effter noga öfwerläggiande resolverat.
Alldenstund Olof Ersson, hwilken är syskonebarn med ägarne af Lååsböhle hemmanet
Påll Siullsson och Siri Siulsdotter, hafwer intra fatalia klandradt den handell som wällärde h:r
Nils Sundell har med ländzman Christen Pehrsson om detta hemman giordt, fördenskull effter
det 2 och 10 cap. Jordb. L.L. finner häradzrätten honom wara berättigadt det i börd att lösa
och aldra först tillställa h:r Nils Sundell dess uthbetalte 50 d:r silf:rm:t till ländzman och 5
r.d:r, 1 d:r 12 öre silf:rm:t till Pär Pärsson i Kyrkiobyn. Hwad som ändå af den för accorderade kiöpskillingen öfwerskiuter, har Olof Ersson med odelsmännen att föreena om, men Siri
bör hoos honom [fol. 621r] på gården emoth afräkning af dess jordepenningar dess heemwist
och underhålld hafwa och niuta.
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11.[!] Rustmästaren Carl Lindh kärade till Erich Olsson i Hammarnäset öfwer det att hans
swijn skohla med rotande honom skada tillfogadt, sedan ätit upp hans rofwor, trampadt neder
hampåkeren, hwartill Erich Olsson nekade. Dy hördes edel. Bertil Pärsson och drag. Pär Halfwarsson, hwilka hwar för sig betygade att skadan som härmed war skedd kunde wara till 6 öre
s.m:t, på rofworne till 13 öre och på hampan till 8 öre s.m:t, men hwars swijn det giordt wiste
dhe intet. Lindh påstodh att ingen annan swijn där hafft i byn än Erich Olsson, hwilken och på
nogare förehållande äntel. måtte tillståå att dhe lär warit där, och dy effter det 9 cap. Bygg.b.
L.L. dömdes han att betala skadan, hwartill och 2 band korn à 4 öre s.m:t, så och effter samma
cap. böta 3 m:k s.m:t.
12. Angaf Erich Olsson i Hammarnäset [fol. 621v] det skall rustmästaren Carl Lindh och landbonden Nils Bengdtsson förleden palmsöndag wredeld [nödeld] dermedh att bruka signerie
[vidskeplig besvärjelse], dertill Lindh nekade. Till wittnes åberopade sig Erich Olsson Bertel
Pärsson och dragoun Pär Halfwarsson, hwilka effter aflagdh eedh separatim hördes, refererandes Bertill det han reste Lindz gård förbij fick han höra huru det gnisslade och i det samma
såg han Lindh ståå [på] ena sijdan bakstufwudören och Nils på dhen andra, dragandes af och
an med stoor force, så att röken stådt deraf, men ingen eld sedt. Han hade eij wijdare gådt
dereffter, uthan farit sin färde. Tog afträde.
Och inkom Pär Halfwarsson, förandes samma talande. Erich Ols dräng Mårtten Jönsson
kunde för dhe emoth honom moverade exciptioner icke till eeden admitteras, refererandes
elliest lijka som dhe förra. Erich Olsson klagade att Lindh, då hustrun wille hafwa igen swijnen, kallat honom kattflåare, [fol. 622r] förwijtandes Lindh att han skildt echta fålk åth, det han
badh noteras, alldenstund det han plichtadt före, ingen borde honom förewijta, nekandes
elliest till alt detta, uthan hade han den gången skohlat borra hohl på en steen sland[?], den
han fästadt i dören, hwilket Nils Bängdtsson påstodh. Och ehwad flijth man giorde, kunde dhe
ändå eij fåås till närmare bekiännelse. Icke heller fans något skiähl om härmedh de någon
widskieppelsse föröfwade, och dy lembnades detta denne gången.
13. Angående den tiufwebeskyllningen som rustmästaren Carl Lindh tilltahlade corporalen
Börie Biörckman före, hafwa dess hustru tillagdt, nekade han aldehles, det och ländzmans
hustru wittnade, uthan hans ord så fallit, det han sedt en mössa som warit lijk den teffteskraga
regementzskrifwarens hustru mistadt, och en mössa hade Lindz hustru [fol. 622v] honom budit,
först för 1 carolin, den han äntel. kiöpt för 13 öre silf:rm:t. Och emedan här intet war något
wijtesmåhl, bewijs eller annat skiähl, dy wardt Biörckman befrijat, och att ingen må Lindz
hustru detta häreffter uthan skiähl tillwijta, wijd 3 d:r silf:rm:tz wijte.
14. [överhoppad]
15. Såsom dragoun Johan Båck tillstodh sig wijd Åhn stuhlit en bössa, wärderat för 3 d:r
silf:rm:t, dy sakfältes han derföre effter Kongl. straffordningen 3 § till treedubbelt eller 9 d:r
silf:rm:t och kyrkioplicht, warandes han nu andra gången för stöld anklagadt och dömd. Bössan har måhlsägaren fått igen.
16. Efftersom dragoun Jacob Hallen, hwilken förleden wår olyckeligen omkom hoos David
Brugman, någon egendom, så i penningar som korn och annat, effter sig skall lembnadt, dy
anhölt brodren Anders Högman det måtte Brugman hans hustru och pijga Anna Kiälsdotter
sådant med swornom edhe från sig lefwerera, efftersom han [fol. 623r] allenast skall der påstått
1 d:r 3 öre s.m:t och kläderne, men korn och det mehra han innehållit. Brugman swarade att
han eij warit af mehra penningar, korn hade der warit 2 ½ span, det Hallens moder honom
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lånat. Sedan hade så på swepningen och kistan, som medan han låg siuk han honom påkåstadt, williandes deraf hafwa sin betalning, det Högman honom icke wägrade. Och emedan
Brugman således befattadt sig med ägendomen, innan han wederbörl. låtit dhen öfwersee, dy
bör han med hustrun och pijgan Anna Kielsdotter till nästa ting den med swornom ede upgifwa, att dhe intet deraf undandölgdt, börandes deraf Brugman all bewijslig omkostnad först
bestås och afdräknas.
17. Det fodrade David Brugman att dess afledne dragouns Hallens broder Anders [fol. 623v]
Högman måtte honom betahla hwad brodren i kläder och annat öfwerbekommit för dhe 2 åhr
han tienat, nembl:n 2 skiortor, 2 par skoor och sletzråck, effter han allenast tiente 1 ½ åhr.
Högman swarade det han allenast i 1 ½ åhr tiente och eij fått mehra än 1 st. skiortta och 2 par
skor. Wijdare bewijs fans å ingendera sijdan och dy kunde rätten deruthom eij heller något
sluuta. Kruutpungen och skoospännen gaf Brugman från sig.
18. Emedan som ingen af Lååsböhle byemännen wille kiännas wijd dhe 10 lass mååsa som
woro tagne på Tyrrisbodarnes afradzland, inwijd Påll Mårssons bowall i Åhlstadh, fördenskull tilletz honom samma måssa behålla.
19. Förehades mantalslängden.
2. Contributionslängden.
3. Boskapslängden, alt för åhr 1701.
4. Giärningzmän woro här inga.
5. Eij heller tienstelösa och lättingar.
6. Brännewijnsbrännerijet [fol. 624r] wille sig ingen åtaga.
7. Med förmedlingar, gamla och nya, war samma beskaffenheet för 1701 som 1700.
8. Ödeshemman woro här inga, förutan dhe på Norderöhn, under frijheet uptagne.
9. Sochneskrifwarens löhn 10 ⅔ öre s.m:t.
10. Profossens 2 kan. korn.
11. Färiemans löhn lijka som 1701.
12. Fiällstufwumännen 1 kan. korn till mans.
13. Brofogdens lijka så, dock [n:o] 9, 10, 12 och 13 boställen undantagne.
14. Dhe som för 1700 äro dömde corporaliter att plichta hafwa alla stådt sit straff.
20. Emedan som sochneskrifwaren Elias Thalin är för Kongl. Maij:tz upburne ränttor pro a:o
1700 kommen på ballance till 209 d:r 26: 13 s.m:t, så är till dess betalning genom ländz- och
tolfmän, hans lösa ägendom d. 15 junij sidstl. sequestreradt och wärderat, bestijgandes sig till
127 d:r s.m:t, hwilken [fol. 624v] uplästes och fans skiälig, blifwandes för resten på befalningzmans begiäran Kongl. Maij:t och cronan dess säkerheet i hemmanet Järstad gifwen och intecknad, jembwäll Thalin effter 1696 åhrs upbördzplacat 4 § tijdh lembnadt desse afpantade
saker inom 14 dagar att lösa, eller dhe då effter samma § föryttras.
21. Uplästes restlängden af det cappellanen h:r Nils Sundell är skyldig, nembl. för 1700 45
d:r 23, för 1701 25 d:r 22: 16 silf:rm:t, tillhoopa 71 d:r 13: 16, hwilken rest han tillstodh, updragandes der emoth till betahlning dess löningz spannemåhl hoos kyrckioherden 12 tunnor
och det öfrige af sochnen à 3 d:r s.m:t tunnan, hwaraf befallningzman redan så stoort quantum
har arresterat.
22. Togz under händer förrättadt huusesyn på fältwäbels boställe Brasta och Hallens compagnie i h:r capiteins såwäll som wederbörande officerares närwaro, hwars fehlachtigheeter
[fol. 625r] eij funnes mehra än till 6 d:r 2 öre s.m:t. Uppå dhen wijd fändriken Reuters anträde
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1696 håldne och d. 31 octob. afdömde synen äro 23 d:r 29 öre silf:rm:tz brist uppförde, till
hwilkas reparation fändriken undfått af förra åboerne 11 d:r 30 öre s.m:t, hwar emoth fändriken i dess 5 åhr effter dhen 1700 d. 17 sept. skedde wärdering eij bygdt mehra än till 15 d:r
29: 22 silf:rm:t. Fördenskull, när rätten jembförer fändrikens åhrl. byggnadt och upborne
medell, kan han eij undgåå till fyllnadt, i föllie af 1696 åhrs Kongl. reglemente, successorn
Erich Jerling förnöija det som än brister, nembl. 6 d:r 2 öre s.m:t.
23. [överhoppad]
24. Hållen huusesyn d. 9 octob. sidstl. på rustmästare bostället Hammarnäset 5 tunl:d crono
wijd Hallens compagniet jembfördes med sidsthållen, emedan d. 30 octob. 1696, då fehlachtigheeterne warit 92 d:r 22 ½ öre silf:rm:t, hwar på förra åboen Jon Olsson är dömd 41 d:r 26
s.m:t at betala. Furrijaren [fol. 625v] Hiort kommer att swara från 1696 till 1700, bägge inclusive, hwilken effter d. 10 septemb. 1700 giorde wärdering bygdt och reparerat till 46 d:r 15 öre
silf:rm:t, men hwad som är brister stijger till 41 d:r 6 öre s.m:t. Rustmästaren Carl Lindh har
förl. fardag på bostället flyttat. Med furrijaren Jöns Hiort giordes fölliande liquidation.
Han åbodt boostället
Effter wärderingen
5 åhr à 8 d:r åhrl.
40: – : –
d. 20 septemb 1700
Byggningzp:g:r inga fått
reparerat för
46: 15: –
Saldo som han öf:rbygdt
6: 15: –
________
46: 15: –
46: 15: –
Hafwandes af dhe 41 d:r 26 öre silf:rm:t Jon Olsson är dömbd att betala han intet upborit.
I öfrigit hwad Jon Olsson emot dhen honom pådömde summan har att säija, kan i detta foro
eij uptagas.
25. [överhoppad]
26. Förehades hållen huusesyn på förare bostället Backen wijd Hallens compagnie, ifrån
föraren Axell Sidenbohm till furrijaren Jöns Hiort, och jembfördes [fol. 626r] med förr hållne
synedomen d. 14 junij och 12 octob. 1694, då hwad förra åboerne angår i 1694 åhrs dom
förmähles, men eij kunde denna gången afsluutas för än dhe samptl. komma tillstädes, uthan
allenast liquidera med föraren Sidenbom för dess åhr.
Sidenbom för dess åhr
Effter bristningen d. 15 septemb.
från fardag 1698 till
1700 reparerat
4: 1: 4
1700 inclusive,
kommer såledz att brista och
[3] åhr à 6 d:r 21: 8
20: – : –
straxt betala till Sidenbom
15: 30: 20
20 d:r
20 d:r
För öfrigt till nästa ting upskutit, såwäll om dhe byggningzpenningar Sidenbom undfått
som huru de förra åboer giort sin skyldigheet, jembwäll och hwad emoth ländzman om 48
ståckar timber han kan hafwa att andraga.
27. Uppå kyrckioherdens ehrewyrdig h:r Erich Stafs angifwande är dragoun Matz Örn
instämd för åtskillige, så emoth kyrckioherden som elliest [fol. 626v] föröfwade otijdigheeter,
hwaröfwer h:r kyrckioherden nu skrifftel. insände fölliande memorial.
1. Att oachtat dhe många skedde förmahningar, så genom capitein, befallningzman,
ländz- och sexmän, som af kyrkioherden sielf, han eij welat flyttat från dess kohna i Wällwijken Anna Mårtensdotter.

25

2. Att på kyrckioherdens kallelsse han eij welat komma till Sunne och afhöra resolutionen
om dess ächtenskap.
3. Hwilket han och S:t Petri dag skall giort på kyrckiowallen i Marieby, och eij kommit
för än lieut:n honom dertill obligerade.
4. När då h:r kyrckioherden upläst ven. consitorij resolution, att han skulle få taga denna
Anna, skall han swarat det han achtade hwarken andelig eller wärdzlig rätt.
5. Eij heller betala dhe 3 m:k s.m:t för bem:te resolutions lössen.
6. Begiärer kyrckioherden executions [fol. 627r] assistence om dhe 2 d:r silf:rm:t för otijdigt sängelag Örn bör erlägga.
7. Huru han tagit sig fanen till hielp skall ländzman wetta betyga.
8. Att på Marieby kyrckiowall han giort stoort alarm och otijdigt skrijande, begiärandes
det sådant alt måtte emoth honom tillbörl. beijfras.
Härpå swarade Örn punctewijs. Till det första beklagade han kyrckioherdens swårheet att
han uthan skiähl hindrat honom echtenskapet och Herrens nattward i många åhr.
Till det andra hade han länge nog lupit effter osanning, det han offta itererade, och hade
intet der nu att giöra, han och hans fästeqwinna kunnat läsa så mycket som behöffts, det har
kyrckioherden i Owijken funnit.
3. Swarade han sammaledes.
Till det 4:de nekade han, då h:r Jöns Bremmingz deröfwer gifne attest d. 19 aug uplästes,
hans ord sådana warit att han achtade hwarken andelig [fol. 627v] eller wärdzlig rätt, och wille
icke Gudh hielpa honom skulle han taga fanen hädaneffter till hielp. Detta nekade han ändå.
Lieut:n Lille, som och stådt der hoos, förklarade sig desse senare orden eij hafwa hördt.
5:te, dhe 3 m:k s.m:t sade han sig eij wara skyldig att betahla.
6:te, eij heller dhe 2 d:r s.m:t, ty han war oskiäligen från ächtenskapet hindrad.
7. Till det nekade han och, då ländzman berättade att förl. wår, då han honom tillsade om
sakören, skall sedan ländzman uthgådt han sagdt: Om Gud [eij] hielpe honom, skulle han taga
fanen till hielp. Som wittnen hördes edel. dragounerne Anders Kåhrfält och Mårtten Uhrwäder, hwilka hwar för sig examinerades, nekade sig de orden hört af Örn.
8. Att på Marieby kyrkiowall han skall giordt buller och alarm war ingen som nu emoth
Örns förnekande något kunde honom öfwertyga, [fol. 628r] uthan klagade han att kyrckioherden på alt sätt söker honom förföllia, hwar igenom han blifwit en ruinerad karl. Han har
warit så sträng med honom, men giör sielf emoth kyrckiolagen, och skall för 4 åhr sedan, om
en lördag, sändt sin boskap till fiälss och 10 pärsoner med dhem, man- och qwinfolk, som eij
kommit i kyrkian, hwilket såwäll som och att Erich Andersson i Wällwijken dödde uthan
Herrens nattward, han på probstetinget har angifwit, men intet blifwit uptagit, will derföre nu
gåå till Konungen om det icke uptages. Honom förehöltz hwarföre han det wijd häradzrätten
eij anfördt? Swarade att han det giort wijd probstetinget. Örn tillsades hafwa sina wittnen i
beredskap, så skall med första detta sabbatzbruttet företagas. [fol. 628v]
Desse ährender wille wäll rätten nu medh dom afhielpa, men såsom dertill eij fulla bewijs
äro, och torde hända h:r kyrckioherden den de egenteligen angåå, bättre uplysning kunde
gifwa, dy wardt det till hans ankombst upskutit.
28. Föreklarade sig Faste Tholsson i Wällwijken att effter i föllie aff h:r landzhöfdingens resolution, Hans Larsson är uthsagd, så skiöter han eij om den oförrätt han honom tillfogadt,
allenast han blifwer honom quitt uhr gården.
29. Angaff dragoun Jonas Bäckman det för en tijd sedan för honom i dess herberge blef stulit
ost och smör, sampt dören upbruten, hwilket när tiufnaden skedde, Påhls hustru [fol. 629r] i
Lååsböhle sagdt det Ingieborg Jonsdotter lär giordt, alldenstund sedt henne hafwa sådan ost.
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Kierstin [Palms hustru?] nekade sig något stulit, utan när Palm stahl hoos Jöran i Höge,
då hade hans hustru bedit Ingieborg, som bodde wijd Palm, se effter om hon kunde finna
något tecken deröfwer hoos Palm, fölgde så med Påll Siuls hustru till hans bodh, och om
dören war läst eller eij wiste hon intet, men Påhls hustru skall gådt in, dock ingenting där
rördt. Hällie i Ifillnäs blef åberopadt, men wiste eij mehra af än Ingiborg sagdt för honom att
hon fölgde Jörans hustru i Höge till Palms bodh. Hwad Palm mistat och Ingieborg skall tagit
kunde han icke egentel. specificera, och dy blef detta uppskutit till Jörans hustru och Påll
Siuls hustru ankomma [fol. 629v] och bätre bewijs anskaffas.
30. Angaf ländzman det förl. sommar utj junij månadt en tiuf sig practicerat in i Hallens
sacristija, der skorit hohl under bottn af kyrckiokistan och uttagit in emoth 200 d:r silf:rm:t,
och ehwad flijth man giort att effterspana denne banemannen, har man om densamma dock
ingen den ringaste rättelsse kunnat erhålla. Ländzman och de flere som ransakadt effter huru
tiufwen kommit in, refererade att han wäll brutit gallren i fenstret på sijda, och fenstret som
satt innan i sacristijan hade stådt nedanföre emoth wäggen oskadt, hwilket det utseende gifwer
som han måst gådt in genom dörarne, anten dhem updyrckadt eller stuhlit uth nycklarna, ty
om han skulle gådt in genom fenstret, som synes [fol. 630r] ogiörligit, hade han måst stöta in
glaset, då det alt gådt sönder, och eij kunnat heelt ståendes blifwa.
Kyrckiowärdarne Anders Olsson i Höhle och Jon Olsson i Ytterhallen examinerades
separatim. Anders Olsson tillstodh att han hafft sacristie nyckelen om händer, den han ibland
borit heem med sig, ibland förwarat honom i et hohl under gålfwet i kyrckian, hwarest han
legat denne gången, när tiufnaden skedde. Nyckelen kunde han intet förstå wara rörd dhen
gången mehra än elliest, allenast tyckte han låset wara något olagadt när han det upläste. Jon
Olsson förklarade sig ingen kundskap härom hafwa.
Och emedan kyrckionyckelen settat hoos kyrckiobymannen Pär Pärsson, dy wardt han
deröfwer [fol. 630v] hörd, och betygade sig densamma wäll förwarat i cammaren innanför
stufwan, hwilken så offta han war uthe hade warit läst, hwilket med honom kyrckiowärdarne
måste tillståå.
Närwarande allmoge tillsades alla på det strängaste att der någon torde hafwa den ringaste kundskap om denne grofwa tiufnad, och han det nu icke uppenbarar, lär då framdehles en
sådan det blifwer påtygadt, han lijka med tiufwen blifwa ansedt. Gamla kyrckiobyman hördes
och, men han betygade sig häraf intet wetta, uthan nyckelen på bästa sättet förwarat. Kyrckiowärdarne med kyrckiobyman tillsades att dhe måste sin flijth giöra att skaffa tiufwen, elliest
torde dhe som nyckelen hafft fåå ståå för skadeståndet. [fol. 631r]
31. Emedan som Jacob Nilsson i Goije har d. 22 december 1697 erhållit dom i börd att lösa
Halfwar Jeppessons gård ibidem, 2 tunl:d, af Lars Nilsson, som obördig war, och samma
hemman sedan d. 30 octob. 1696 lagbudit ståndit, dy anhölt nu om dombreff herpå, hälst han
den för accorderade kiöpskillingen betalt 50 d:r silf:rm:t, nembl.
Lars Nilsson
till Halfwar Jeppes söner
till ryttaren Duhre
till ländzman
Erich Olsson på Näset
Erich Pärsson i Arfwesund

24 d:r
2 d:r
2 d:r
12 d:r
2: 8
4: 16
46: 24

Resten 3 d:r 8 s.m:t ståå för Pär Ersson i Hallen och emedan desse alla betalte påster tillstodes och intet mehra klander fans, dy bewilliades Jacob Nilsson fasta.
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32. Emedan h:r Nils Sundell nu på tinget är dömdh att taga lössen aff Olof Ersson från Mattmar för [fol. 631v] Låhsböhle hemmanet, så förbödz hoos Olof Ersson 14 plåtar 17 öre silf:rm:t,
som effter klara obligationer d. 27 novemb. 1697 och 14 maij 1698 Faste Tholsson i Wällwijken har att fodra hoos h:r Nils Sundell.
33. Oppbödh Anders Nilsson dess faders hemman Qwitzle, effter föreningen 3 gången utan
klander.
34. För oliudh sakfältes corporalen Nierot till 3 m:k s.m:t.
35. Corporalen Nierotz saak emoth Påll Mårtensson i Åhlstad kunde rätten intet uptaga, efftersom i föllie af den på sidsta ting skedde resolution, han eij skaffat sig h:r öfwerstens remiss.
36. Uppå befallningzmans begiäran tillspordes allmogen om för 1700 åhrs uthgiorde giärder
till marcherne, såwäll skiutzarne dhe fått sin betalning, hwilket en dehl tillstodo, men en part
intet. Befallningzman förklarade det effter [fol. 632r] quittencierne han giort sochneskrifwaren
altsammans godt, och att dhe der skulle få sin förnöijelse, tijt allmogen och henwijsades.
37. Såsom wijd den execution förl. lördagz skulle anställas öfwer dragoun Matz Örn han något wäsende giort och sig opponerat emoth dem som effter häradzfogdens ordres honom skulle hafwa uth, som woro Jon Larsson, Lars i Näset, Erich Nilsson i Goije, Olof Ersson ifrån
Mattmar, fördenskull wille rätten höra dhem, men som Örn war borta kunde man det icke
giöra, hörandes allenast deras berättelse, det han medh stora eder contesterat, att han intet
gingo uth, slåendes och sparkandes emoth. Corporal Brinck sade det hans ord så warit att
[fol. 632v] om han eij finge rätt, måtte fanen tiena, men det hade ingen mehra hördt. Påhl
Mårsson i Åhlstadh klagade att då han stämde honom till tinget hade han wehlat honom slåå.
Öfwer desse insolentier skulle Örn effter slås och derföre lagföras.

Ting den 24, 26 och 27 mars 1702
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3820, fol. 105v–122r, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:23a, fol. 173r–184v, ÖLA.

Anno 1702 d. 24, 26, 27 martij höltz ordinarie laga ting med allmogen aff Hallens tingelag i
Trappnäs, närwarande häradzfogden Alander de 2 första och länsman Christen Pärsson sidsta
dagen.
[Olof Ersson i Hallen
Pär Mårsson i Goije
Mårten P. i Mykelåsen
Erick O. på Hammarnäset
Tyris Jönsson i Mårsund
Olof Simsson i Wästaneedh
Olof Eliæson i Järstad
Jon Larsson i Böhle
Jon Halfwarsson i Trappnäs
Halfwar Olsson i Qwitzle
Hällie Jonsson i Ifilnäset]
1.

Upplästes de Kongl. placater som wijd Ragunda ting specificeras.

2.

Förehades mantalslängden för innewarande åhr.
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3. Det beswärade sig Anders Mårsson i Mårsund öfwer hust. Märit ibidem öfwer det hon
beskyllat honom för cronotiuf, sedan och för det hon ofredar honom, såwäl som hans hustru,
anhållandes för slijkt att blij befrijad och att Märet [fol. 106r] för sådan beskyllning wederbörl.
måtte plichta. Märit förklarade dess ord allenast warit att emedan Anders effter 10 skylar råg
allenast 1 kanna i tijonde, hade hon honom förehållit att det icke war rätt. Anders berättade
det rågen eij blef fulmogen, därföre kunde han eij mehra än 1 kanna fåå utur skylen, men
sedan han lät honom ånyo torka i badstufwan fick han 1/2 kanna till, hwareffter han och hade
giort tijonden, som med honom säxman och länsman intygade. Märit klagade och att Anders
giör henne och hennes barn oförrätt, efftersom och länsman och soknemannen intygade att
desse emellan en stoor oenigheet woro, både med swordom som bandskap.
Resolutio. Såsom Anders Mårsson eij befinnes hafwa någon orichtigheet wijd tijondens
ärläggiande [fol. 106v] hafwa föröfwat, efftersom hustru Märit icke heller befinnes honom
detsamma egentel. hafwa tillagdt, fördenskull blifwer hon i detta aldeles frijärkiänd, och till
att betaga all wijdare missförstånd dem emellan, blifwer för dem utsatte 5 d:r s.m:t som den
andra först oförrättar.
4. Det föredrog rustmästaren Carl Lind hurusom då han för några wekor sedan war hoos Jon
Olsson i Ytterhallen med munsterskrifwaren Holm, hade för Jons hustru en penningepung
bortkommit, hwarom hon komit in till dem i stufwan de woro, pekandes åth Lind och sedan
winkat åth honom det han skulle komma uth, då han och fölgdt henne i förstufwan, derest hon
berättadt om pungens [fol. 107r] bortkommande, och begiärat att Lind wille skaffa den igen,
hwaröfwer Lind sig straxt beswärat för Holmen, och fölgdz åth till hennes stufwa och henne
förehållit att leeta, emedan hon tordt hafwa förlagdt pungen, men hon skall ändå sagdt till
honom att han skulle skaffa pungen igen. Holm och hon hade gådt in i cammaren och ropat
dereffter in Lind, då Holm sagdt att hust. Gunnilas willia woro det Lind skulle ransakas, det
han godwilligt samtykt och klädt af sig både tröija, byxor och strumpor, och som hoos honom
pungen eij funnitz, hade Holm sagdt det han war frij, men Gunnil skall ändå påstådt att han
skulle skaffa pungen igen, och intet för släppa honom bort, men Lind skall gådt bort och
lembnat byxorne qwar, dem hon dagen effter med [fol. 107v] drag. Byman hade sändt heem,
och der hoos låtit berätta att pungen war i cammaren igenfunnen emellan walmaret på bordet,
påståendes för alt detta satisfaction. Att Gunnil trugat Lind att kläda af sig eller honom
derwijd något wåldsambligit tilfogadt nekade hon, utan som hon tillade honom hafwa pungen,
hade han att slippa misstanke klädt af sig sielf, och till att desto bättre ärnå sin satisfaction
lembnat byxorne der qwar. Hust. Gunnil förklarade att hon wiste en pung med 2 d:r s.m:t uti,
den hon hwarken skyllade Lind eller någon annan före, utan klagade allenast för honom och
Holmen att hon mistat pungen, då Lind utan hennes begiäran skall klädt af sig att wijsa det
han war frij. [fol. 108r] Byxorne hade han lembnat qwar, dem hon dagen effter med dragon
Byman sände honom tilhanda, bediandes att hennes oskuld måtte blifwa considererat. Till
uplysning hördes Holm och Byman, dem parterne gofwo eden upp. Den förra giorde om
pungen en lijka berättelse med Lind, men contesterade der hoos att hust. Gunnil intet tillade
Lind hafwa tagit pungen, utan allenast beklagat sig det hon mistat honom, då Lind utan
någons begiäran klädt af sig och sedan gådt bort från byxorne, ehuruwäl straxt effter pungen
fans igen på bordet ibland en wallmars packa. Tog afträde.
Inkom dragon Pehr Byman, hwilken icke mehra häraf wiste än att på Gunnils begiäran
han borit byxorne heem till Lind, [fol. 108v] som eij warit hemma, utan hustrun, hwilken han
och berättadt att pungen war igenfunnen. Tog afträde.
Dher emot klagade hust. Gunnil med mannen Jon Olsson det 3 dagar efter skall Lind åter
kommit till henne, uti otidig mun utfarit och welat truga henne för detta honom att förlijka
med 3:ne plåtar, då hon gifwit honom 2 alnar tobak och dessutan lånt honom en carolin, den
han sedermehra förnekadt. Lind förklarade att den gången han inkommit af orsak att Scröder
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budit honom inn, och då hade med ett ord han Gunnil tilspordt om hon nu tilstodo sin ord,
men hon bedit om tilgifft, det han wägrat sig kunna giöra, effter för detta han redan woro i
roop och rychte kommen, då hon gifwit honom 2 alnar tobak, men 1 carolin till låns, [fol. 109r]
hwilken han will betala med första. Drag. Pähr Hattmakare wittnade att Gunnil bedit Lind
gifwa sig detta till, men han swarat sig det eij kunna för officerarnes skuldh, aldenstund det
redan woro i tahl kommit, men intet hade han hördt Lind swäria eller willia truga henne till
förlijkning. Tog afträde.
Sidst ingaf Jon Olsson ett paar knijfwar, dem And. Ersson i Månsåsen mistat, och han
hoos Jon Pärsson i Åsen öfwerkommit, derest And. Ersson dem öfwerkommit, skolandes dem
dijtsatt att giöra nya blad uti, hwilket Lind nekade, och dy utställes det till And. Erssons åtahl
och bewijs.
Resolutio. Såsom hust. Gunnila Olsdåtter enständigt nekar sig hafwa beskyllat [fol. 109v]
rustmästaren Lind hafwa henne ifråntagit den bortkombne penningepungen, hwilket henne
icke heller bewijsas hafwa honom tillagdt, fördenskull blifwer hon från Lindz åtahl derutinnan befrijad, efftersom och ingen må sig underståå detta Lind i någon den ringaste måttan
wijdare att tillwijta och förkasta, wid laga straff tilgiörandes. Så warder och Lind frijärkiend
för hust. Gunnils käromåhl, som skall han welat truga henne att gifwa honom förlijkning,
aldenstund dertill intet bewijs kunnat finnas, dock skall Lind den af henne lånte carolinen
henne genstan betala.
5. Intygade nämden att fölliande [fol. 110r] ålderstegne bönder hade till sina söner deras
hemman och gårdzbruk uppdragit, efftersom de dermed eij längre orkade, williandes sig hoos
dem i bröd gifwa, nembl.
Olof Jönsson i Byen till sonen Jon Olsson.
Halfwar Olsson i Qwitzle till sonen Olof Halfwarsson.
Erich Bärtelsson i Wåge till sonen Jöns Ersson.
Erich Pärsson i Kläppe till sonen Pähr Swimmerberg.
Så inskrefz och Anders Olsson i Åhlstad för sin faders hemman, emedan effter fadrens
död han war närmast hemmanet att emottaga.
6. Betygade nämden och tingzallmogen att Nills Hansson på Norderöön och Pär Olsson i
Östnår, dem allmogen [fol. 110v] utsedt om trediemännerne att gåå till höga öfwerheeten, woro
ährlige och bofaste män.
7. Inteknades h:r Nills Sundells obligation d. 1 jan. 1700 till Jon Olsson i Ytterhallen på 38
caroliner, hwarpå 22 ½ d:r k.m:t äro betalte.
Uppböd Jon Larsson hemmanet Åhn utan klander 2 gången.
Lijkaså Jon Halfwarsson på dess puppils Hindrick Olssons wägnar hemmanet Åhn 2
gången klanderlöst.
8.

9. Såsom drag. Matz Örn intet ägde utom lönen att böta med för dess 13 d:r 24 s.m:t, altså
har han förleden december månad corporaliter plichtadt, som nämden wittnade.
10. Befallningzman wälb:de Bertel [fol. 111r] Alander tiltalade Elias Thalin för det att sedan
han genom läns- och tålfmän hade för Thalins rest till 209 d:r 26: 13 s.m:t till Kongl. Maij:t
och cronan låtit d. 15 junij 1701 inventera och arrestera hans egendom, har Thalin sig understådt samma egendom tilgrijpa och till sin nytto slackta 4 st. bockar och arresten såledz brutit,
begiärandes det för slijkt förfarande han lagl. måtte plichta. Thalin tilstod detta, men beklagade att det af oförstånd woro skedt, hafwandes i stället 4 andra båckar, hwarmed befallningz
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man eij war nögd, utan påstod häröfwer på honom laga straff, och att egendomen måtte blij
föryttrat, aldenstund han effter sidsta domen eij hafwer densamma inlöst.
Uppå denne skuld hade Thalin betalt [fol. 111v] nyligen 48 d:r s.m:t contant, 7 t:r korn för
21 d:r och länsman dess lösn 8 d:r s.m:t, så att resten nu blef 132 d:r 26: 16 s.m:t, hwartill eij
war mehra än 127 d:r s.m:t löös egendom, för hwilket såwäl som 24 d:r 30: 17 s.m:t till h:r
borgmästaren Bakman effter obligation d. 8 febr. 1702 hans hemman upbödz 1 gången.
Resolutio. Alldenstund Elias Thalin har sedan hans egendom war för dess rest till Kongl.
Maij:t och cronan inventerad och för arresterad, sig fördristat densamma egenwilligdt wijs att
röra och tilgrijpa och arresten såledz bryta, dy skall han derföre effter det 6 cap. Kiöpm.b.
L.L. böta sina 40 m:k s.m:t och upfylla skadan af annan redbar egendom.
11. Anders Mårson i Mårsund med [fol. 112r] stiufmodren Märit Andersdåtter twistade sins
emellan om hemmanetz lössen och skuldens betahlning af besagde hemman, då Anders ingaf
en upsatz på giäld skuld effter fadren till 282 d:r 12 s.m:t, hwilken enkian tilstod. Allenast
förmeente hon det Pähr Gutesson i Krook i stället för 55 d:r s.m:t eij hade mehra än 39 d:r 10
att fodra, sedan och bestridde hon de 60 d:r till Olof Kiälsson i Byen och Norrie, men angaf
der emot flera creditorer, såsom Erich Bertelsson i Wåge och Jon Olsson i Ytterhallen
Christen Olsson i Böhle etz. af 1691 åhrs inventarium hållit effter Mårten Ols förra hustru,
fans giälden till 196 d:r s.m:t 19: 12, hwartill är anslagit för löösören 66 d:r och af hemmanet
136 d:r 10: 12 så att sedan Mårten undantagit 1/4 part i hemmanet eller 50 d:r s.m:t [fol. 112v]
blef allenast 13 d:r 21: 12 behåld, som anslagne blifwit till dhe omyndige barnens education.
Enkian påstod först att niuta sine inlagde jordepenningar från Åcke, af hwilka såwäl som
dess löösören hon betalt Nils Olsson i Mälbyn 55 d:r s.m:t effter qvitto d. 27 januarij sidstl.
förutan flera andra. Mårten swarade att om hon betalt någon giäld, så har hon der emot den
påökat, effter den nu är emot 100 d:r större än då hon kom i äktenskap med hans fader, förmenandes dy henne ingen foog hafwa för sitt införde godz i boet något att prætendera, williandes af en förtekning wijsa sig jembwäl betalt 100 d:r s.m:tz giäld. Och ändock af 1691
åhrs arfzlängd fans att intet [blifwit] barnen till arfz i löst el. fast, förutan något [fol. 113r] som
är lagdt dem till födo och kläder, så hafwa lell delningzmännen wijd sidsta arfskifftet d. 15
octob. 1700 tillagdt sönerne hwardera i det fasta effter modren 4 d:r 7 och effter fadren 3 d:r
20: 16 s.m:t, ehuruwäl när giäld gulden blifwer, intet är till bästa, hwilket dem förehöltz wara
olagligit och dy böra rättas.
Häradzrätten ämbnade wäl härpå afsluta saken, men aldenstund först finnes nödigt att
hust. Märit bewijsar hwad af sitt arf hon i boet har infördt. Sedan att gambla giälden ifrån den
i senare echtenskapet noga separeras, och sidst att giäldnärerne sielfwa komma tilstädes och
sine fodringar förswara. Ifall egendomen eij räcker till, fördenskull lembnades detta till nästa
ting, [fol. 113v] börandes dessinnan egendomen ståå i behåldh till laga utslag, och i åhr stiufmodren med Anders Mårsson 1/2 gården bruka.
12. För uteblifwande wid upropet sakfältes Jacob och Erich Nilssöner i Goije till hwar sin d:r
s.m:t.
13. Föreentes Bengt Jacobsson i Nedergård och Erich Nilsson i Gåije om ett hästebyte, att
Erich Nilsson nu genstan gifwer Bängt Jacobsson 6 d:r k.m:t, hwilket häradzrätten med dom
bekräfftade.
14. Effter heradzrättens dom wid sidsta ting aflade David Bruggman och pijgan Anna
Kiälsdåtter deras eed att utaf drag. Jacob Hallens egendom de intet undandölgt, och willia
upgifwa om de [fol. 114r] mehra sig påminna, hwarpå Bruggman [med] Hallens broder Anders
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Swänsson föreentes att så för sytning, swepning och monderingen Anders skulle gifwa
Bruggman 1/2 t:a korn, och såledz all wijdare twist dem emellan uphäfwen wara.
15. Emedan Erich Olsson på Näset wijd sidsta ting tillwijtat rustmästaren Carl Lind dess för
20 åhr sedan begångne enkle hoor, för hwilket han så civiliter som ecclesiastice plichtat, dy
påstod Lind deröfwer på honom laga straff effter Kongl. Maij:tz kyrkiolag. Erich Olsson
kunde icke neka till detta, men afbad sitt förseende, aldenstund det i hastigheet tilkommit.
Resolutio. Såsom Erich Olsson emot kyrkiolagens 9 cap. § 5 tilwijtat Carl Lind dess lägersmåhl, för hwilket [fol. 114v] han lagl. plichtat, dy skall han derföre effter det 43 cap. Ting.
b. böta 3 m:k, aldenstund han detta eij påståår, utan sitt förseende afbeder.
16. Uppbödz hust. Kierstins hemman Hammarnäset af Moses Anderssons enkia för 39 d:r
s.m:t[z] giäld.
17. Förekom gamle mannen Olof Jonsson i Backen, beklagandes det för sin ålderdom han eij
längre förmåtte dess hemman föreståå, utan det updragit sonen, drag. Jon Bakman, hwilken
och, som nämden betygade, war älste sonen och till samma hemmans besittning och lössen
effter lag framför de andra syskonen berättigad, efftersom och denne Backman war en god
arbetzkarl och till hemmans bruk tienlig, men Olof [fol. 115r] Jonsson förmåtte eij längre sitt
hemman till Kongl. Maij:tz tienst upprätthålla och häfda.
18. Effter noga undersökning befans att drag. Anders Högman hade till echta tagit Olof Hinderssons enkia wijd Åhn, Kierstin Halfwarsdåtter, och att samma enkia ingen annan manshielp hade, som hennes och barnens hemman kunde till Kongl. Maij:tz tiänst upprätthålla,
eftersom hennes ende son är lijten och ung, så att än på 20 åhr han icke kan sig om något
hemmans bruk wårda, hwilket om det i medler tijd skulle så handelöst lembnas, det aldeles
torde förfalla.
19. Det angaf hust. Märit Andersdåtter i Mårsund hurusom något för [fol. 115v] juhl hennes
stiufson Anders Mårtenson henne skall öfwerfallit och illa slagit, så att hon dereffter warit
blåå på axlen, handleden och under högre ögat, och emedan han dessutan skall esom offtast
henne sampt hennes barn med otijdigheet öfwerfalla, begiärte hon för slijkt af rätten blifwa
beskyddad. Anders nekade härtill på det högsta, beklagandes att stiufmodren skall utaf ett
outsläckeligit haat emot honom wara uptänd, och dy på hwariehanda sätt sökia honom att
oförrätta, icke allenast sielf uthan och uphissa sina barn att giöra honom skada och förtreet,
och när han för slijkt dem tiltalar blifwer stiufmodren deröfwer wreedh. En gång hade han
slagit effter hennes son, hans halfbroder, med en wijdqwist, [fol. 116r] men stiufmodren aldrig
rördt, ehuruwäl hon derföre hade honom, Anders, hårrijfwit, och med en stake gifwit 3:ne
slängiar, som Halfwar Falks hustru Gertrud Pärsdåtter kan wittna. Hust. Märit beropade sig
till wittnes samma hustru och Olof Jacobsson i Arfwesund med Jon Pärsson i Hälliesund,
hwilka skola synat hennes blånad samma dag om afftonen när Anders henne slagit, hwilka
derföre blefwo hwar för sig lagl. examinerade.
Först hust. Gertrud, som berättade att hon den gången war i Mårdsund, då om en morgon
Anders hade näpst hust. Märitz gosse lijtet, deröfwer hon blifwit sticken och lupit uth till
honom, då gossen fahrit uth på åkeren, Anders dereffter, och stiufmodren effter honom.
Gertrud hade eij kommit så hastigt uth [fol. 116v] att hon fått see deras förehafwander för än
Anders ropade henne till wittnes, det stiufmodren honom höllo i håret, dåck intet hade
Gertrud det kunnat see, effter de woro ett stycke från henne, men intet hade hon sedt Anders
slåå el. röra henne, icke heller hon sig då klagat el. wijsat någon blånad, men emot afftonen
hade Märit kommit till henne och welat wijsa huru hon af Anders Mårsons hanande war blå,
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det hon Gertrud icke heller kunnat see. Under det dee woro i hoop på åkeren hade Märit fått i
en staka och med densamma slagit Anders 3 slag öfwer hufwudet, men han intet tagit emot,
utan bedit Gertrud till wittnes, huru hon honom hanterade, mehra wiste hon intet härom berätta. Tog afträde. [fol. 117r]
Inkom Jon Pärsson i Hälliesund, hwilken om slagzmålet ingen kundskap hade, utan
allenast det att Märit om en affton kommit till honom och klagat det Anders henne slagit,
dereffter hon wijsat 3 blånader, en på axlen, en på handleden och en wijd ögat, hwilka eij
warit så fulla blånader, utan allenast röd-blått. Dock huru hon dem fått war honom obekant.
Tog afträde.
Sidst inkom Olof Jacobsson i Arfvedsund, hwilken förde samma talan.
Anders Mårsson betygade ändå sin oskuld och att sin stiufmoder han intet rördt, det och
wittnen med honom besanna, begiärandes att niuta sin oskuld till godo. Att Anders illa slagit
sin halfbroder kunde ingen säija, mindre bewijsa, efftersom och Anders hade [fol. 117v] tämmeligit godt loford, men stiufmodren war något orolig af sig, och med sin frambledne man
illa lefwat. Större uplysning fans intet, och fördenskull sedan ransakningen war upläsen saken
med nämden öfwerlagd och resolverades.
Det finner wäl häradzrätten att hust. Märit och hennes stiufson Anders Mårsson hafft
något wäsende sins emellan öfwer det att Anders welat corrigera dess halfbroder för någon
dess otijdigheet, men att han, Anders Mårsson, har der under slagit sin stiufmoder, som hon
påståår, blåå och blodig, kan häradzrätten honom så mycket mindre saakfälla till, som det ena
wittnet, hwilket härwijd warit tilstädz, sådant honom intet kan tilläggia, uthan [fol. 118r] twärt
emot wittnet, att Märit har Anders Mårsson både hårrijfwit och slagit, och anbelangande de
blånader hon hafft, så äro de intet straxt synade, uthan först om aftonen, hwilka fördenskull
häradzrätten icke som ett skiähl emot Anders Mårsson kan attendera, utan pröfwar skiäligt
honom uti detta måhl att liberera och befrija, dock detta med underdån ödhmiukaste wördnad
den höglofl. Kongl. hofrätten underställt och submitterat.
20. Tillstod Nills Bängsson i Hammarnäset dess skuld till Nills Olsson i Mällbyn af 6 plåtar,
lofwandes dem till hösten betala, el. då undergåå execution. [fol. 118v]
21. Angående halfwa hemmanet Hälliesundz inlösen, hwarom Olof Nilsson och Oloff
Pärsson 1701 d. 31 martij twistade och häradzdomen utwijsar, blefwo de så föreente att Oloff
Nilsson afstod till Pähr Pärsson besagde 1/2 hemman el. 2 tunl:d emot de 70 d:r 21: 8 s.m:t
han derpå utbetalt, att derpå fasta taga, hwilket och Jon Pärsson bewilliat, aldenstund bem:te
1/2 hemman war upbudit d. 21 martij och 8 novemb. 1700 och d. 30 martij 1701, dock att det
eij extraderas för än d. 1 april instundande.
22. Förste tingzdagen upropades Matz Örn till action för dess wid execution giorde wäsende,
men comparerade intet, och dy effter processens 2 § saker till 1 d:r s.m:t. och emedan Örn eij
kom [fol. 119r] innan tinget slötz, ehuruwäl effter länsmans attest i Owijken han lagl. stämd
war, dy fältes han effter samma § till 2 d:r, men in contumaciam kunde han eij dömas,
aldenstund det war en criminal saak.
[23.] Emedan Erick Olsson på Näset icke hade några bättre bewijs att påtyga Carl Lind och
Nils Bengsson ibidem beskyllningen om wredelden, som sidsta ting war före, fördenskull
blefwo de för hans åtahl befrijade.
[24.] Anklagade länsman dragon Olof Flink för 2 caroliner han stulit förleden febr. månad af
Jeppe i Öfwerhallen, då han låg här i länsmansgården. Dessutan [fol. 119v] hade han och från
länsman stulit 1 p. stöflar om 5 d:r, och för Mårten Pärsson i Mykelåsen elgzläders handskar
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om 9 m:k. De 2 caroliner angående, föregaf Flink sig hafwa hittat, men hade dertill intet
bewijs, eij heller att han dem för någon uplyst, utan dölgt bort tills det blef der igenom
uppenbart att han samma penningar bortwäxlade. Stöflarne måtte han wederkiännas, dem han
aflåtit till dragon Jöns Bäk, som eij war tillstädz. Men handskarne föregaf han sig satt på
wäggen i länsmansstufwan, derest han dem tog, hwilket dock eij bewijsas kunde. Denne Flink
är d. 21 martij 1698 för 14 d:r 6 s.m:t stöld dömd och straffadt, och ändock fändrik Reuter
förmente att han och wijd [fol. 120r] krijgzrätten skall en gång för tiufnad hafwer plichtat, så
fans lell effter skedd communication med h:r capitein derom ingen rättelse, utan blef såledz
nu 2 gången att Flink för stöld anklagas, för hwilket han och nu effter Kongl. straffordningens
3 § dömdes 3 dubbelt, el. med 11 d:r s.m:t att böta, så och ståå 2 söndagar på plichtepallen, i
underdån ödmiukt föllie af högl. Kongl. hofrättens resolution d. 28 novemb. 1698, med alfwarsam åthwarning sig för denne odygd häreffter wakta, så kiärt honom är att undgåå lijfzstraffet. Målsägarne skall och Flink hwar och en sitt återbetala det de mistat hafwa.
25. [1.] För fehlachtig byggnad och häfd upbödz [fol. 120v] 1 gången Elias Thalins hemman
Järsta.
2. [Uppbödz] enkians hemman i Kläppe Kierstin Larsdåtter.
26. Emedan Jon Pärsson i Hälliesund påstod att Joen Mällman effter tingzdomens lydelse d.
30 martij 1701 eij betalt honom mehra än 39 d:r 17 s.m:t, ehuruwäl för häradzfougden han
upwijsat en attest, det hela hemman 70 d:r 21: 8 han skall clarerat, hwarpå han ärhållit häradzfogdens attestatum d. 12 febr. sidstl. och immission uti hemmanet, fördenskull begiärade häradzfougden det Mälman för slijkt bedrägerij måtte lagligen straffas, aldenstund under attesten warit några nampn och bomärken, som det betygat hafwer. Samma attest fodrades fram,
[fol. 121r] men Mälman sade sig den förlorat, tilstod dock att Tyris bomärke i Mårsund och
Gunnar i Hälliesund derunder, hwilka eij annat attesterat än han budit Jon Pärsson fulla
penningar, och om concipisten annars skrifwit woro han wållande. Tyris tilstod dess meening
så warit och derpå utgifwit sitt bomärke. Concipisten kiende Mälman eij widare än det skall
warit Jöns son i Stafre, men nampnet wiste han intet. Jon Mårsson i Ubbyn hade warit inne då
det skrefz och lär kiänna karlen. Och aldenstund innan detta slutas concipisten måtte komma
fram, dy lembnades detta till nästa ting.
[27.] Wardt wijdare undersökt om den på sidsta ting förehafde saak angående [fol. 121v] den i
Hallens kyrkia begågne stöldh, men af nämden såwäl som allmogen och kyrkiowärdarne
intygades att ingen större uplysning sedermehra ärhållas kunnat. H:r kyrkioherden Staaf beklagade att en sådan missgiärningzman eij skall röijas, dertill hans factum eij bewara allom så
dölgdt, det iu någon skall deraf wetta. Allmogen förmantes alfwarl. att den som härom den
ringaste kundskap hade, han det uppenbarar, efftersom det offentl. blef utsagdt att den som
denne stöld kan uppenbara skall undfåå 10 d:r s.m:t. Elliest skall dragon Bukman fält några
ord, dem han för Mårten i Kläppe utsagdt, hwilken war bortrest, och i medler tijd hördes
Bukman, som sade det Mårten sagdt [fol. 122r] att de höllo honom för hafwa stulit [i] kyrkian,
då han swarat att om de hålla honom derföre så skulle han och giöra sin flijt, det tiufwen
måtte uppenbaras. Wijdare kom [man] eij denne gång, utan lembnades till bättre uplysning.
28. Resolverades att så länge hust. Märit med Anders Mårsson brukar 1/2 hemmanet
Mårsund, måtte hon i dragouns lönande och andra beswär ståå hälfften.
29. Afsades att rustmästaren Lind betalar Olof Ersson i Hallen 8 öre s.m:t för dess dräng
hattmakaren en dag här på tinget för hans skuld måst gåå.
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Extraordinarie ting den 1 april 1702
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3820, fol. 122v–123v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:23a, fol. 207r–208r, ÖLA.

Anno 1702 den 1 april höltz extraord. ting uti Norderöö soknestufwa, närwarande länsman
Christen Pärsson och nämden.
1. Anklagade länsman konan Kierstin Mårtensdåtter från Mårsund för begången stöld hoos
Anders Mårsson i Trappnääs, hwarest hon om nattetijd för en månad sedan uttagit en kista,
pijgan Agnis tilhörig, med en hoop lijnkläder uti, så och en hoop gångekläder, hwilka effter
en apart författat lista sig bestego effter noga wärdering med kistan till 22 d:r s.m:t. Samma
stöld är för några dagar sedan uppenbarat af ett band Kierstin stulit med samma, då hon alt
tilstådt, så och det stulna godzet från sig gifwit, så när på 15 d:r 6 s.m:t, hwilket som det
bestod i en ny klädztröija, en röd kiortell, grönt raskförkläde, ett snörlijf af saijn, ett p. wantar,
hade [fol. 123r] hon med kistan upbrändt i badstufwuugnen i Bäck, der hon tienar, hwarest och
järnen af kistan sampt hakarne af tröijan i askan äro fundne. Kierstin tilstod denne stöld och
beklagade sin fååkunnigheet, elliest war hon för denne odygd icke för lagförd, fördenskull
effter straffordningens 3 § dömdes hon att böta 3 dubbelt med 66 d:r s.m:t, restituera målsägaren sitt, hwartill och i de förbrände klädernas ställe togz af Kierstins kläder till en lijka
summa, effter wärderingen 15 d:r 6 s.m:t, skolandes effter Kongl. resolutionen a:o 1697
Kierstin dessutan ståå uppenbara kyrkioplicht.
2. Blef undersökt om en ben:d Oloff Mickelsson, hwilken skall wara angifwen [fol. 123v] för
löösdrifware, då nämden intygade att han wäl hoos Olof Nilsson i Högsta hade tagit honom
att tiena hälfften och det andra 1/2 åhret war frij, men så hade Nils Olsson [felskrivning för
Olof Nilsson] eij heller något gagn af honom, effter han är mycket ostadig, och aldenstund
sådane halfåhrs tiänare effter Kongl. legiohions placatet äro för löösdrifware och sielfskrefne
ansedde, fördenskull lembnades denne Olof Mickelsson under samma hwilkor till någon
vacant rota at tagas.

Extraordinarie ting den 28 och 29 april 1702
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3820, fol. 303r–307v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:23a, fol. 246r–249v, ÖLA (defekt).

Anno 1702 d. 28, 29 april höltz extraord. ting på Norderöhn med Hallens tingelag, närwarande häradzfougden wälb:de Bertel Alander och ordin. nämden.
1. Angaf länsman Christen Pärsson att så snart Kierstin Mårtensdåtter från Mårsund hade
corporaliter [kroppsstraff] plichtat för den tiufnad hon sidsta ting fältes till, hade hon heemligen lagat sig till att resa till Norrie, hwaröfwer länsman gådt till henn[e] i Mårsund, då stiufmodren honom sagdt det hennes tahl sådant warit att om de wille tahla wäl med henne, skulle
hon säija hwem som stulit i Hallens kyrkia, hwarpå länsman tagit Kierstin i arrest, att hon eij
skulle fåå bortresa, fördenskull är Kierstin deröfwer blifwit [fol. 303v] instämd, och sig härpå så
förklarade det farbroder Pähr i Tåssberg henne tillsport om de fått igen kyrkio-tiufwen, dertill
hon swarat neij. Då hade Pähr sagdt att när dragon Jon Storm gick från capitein förleden
sommar hade han sedt en karl emellan kyrkian och Ytterhallen, hwilken sprungit af wägen för
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honom, men hwem den warit hade hon hwarken frågat el. Pähr berättat, och annorledes hade
för stiufmodren hennes ord intet fallit. Dherföre inkallades hon och henne detta förehöltz, der
emot hon insisterade att Kierstins ord för henne så warit som hon för länsman relaterat, och
han här ofwantill anfört, men wittnen hade hon dertill inga. Kierstin förehöltz alfwarl. att säija
sanningen, men hon betygade ändå sig eij annars sagdt än förmält är. [fol. 304r]
Dher näst inkallades Oloff Jöransson i Brastad, hwilken och härom skulle hafwa någon
kundskap, och effter föregången förmaning att säija sanningen berättade det Pähr i Tåssberg
och han hade elgzgrafwar tilhopa, och hade effter juhl warit till dem, hwarunder de och talat
om denne tiufnaden, hafwandes då Pähr sagdt att om de intet än fått igen tiufwen, så wille han
tillsee om de wille gifwa honom något att skaffa honom, effter det kostade något. Större underrättelse hade han intet fått af honom, eij heller de mehra derom sins emellan talat. Och
ändock Pähr Olsson war lagl. instämd, infant han sig dock intet, fördenskull effter processens
2 § fältes han till 1 d:r s.m:t, och länsman tillsagdt honom till mårgons hijt skaffa.
Kyrkiowärden Anders Olsson i Hohla refererade [fol. 304v] att effter Olof Jöranssons ord
han hade talt med Pähr Olsson och till swars fått att hans ord för Oloff Jöransson sådana
warit, men det intet tillåteligit att sökia sådana medell.
Dher näst förekallades Erich Pärsson i Arfwesund, som berättade det förl. juhlehelg, när
han war i Halabacken hade Hans Grelsson honom spordt om de än fått igen kyrkiotiufwen,
dertill Erich Pärsson sade neij, då Hans sagdt: Så wetta wij upp i bygden bättre derom än I uti
Hallen, der emot Erich P. sagdt, Gud gifwe någon wille sådant uppenbara, den wille för sin
dehl han förähra något, hwarpå Hans sagdt, då I intet wetta något deraf, så må och iag tijga.
Mehra besked hade Erich P. intet fått af Hans, fast han på alt sätt sökte dereffter. Hans Grelsson förklarade att den gången [fol. 305r] dhe warit till giäst hoos Måns Kiälsson, och emedan
Erich P. på tilfrågan sade att de ändå icke fått igen tiufwen som stulit i Hallens kyrkia, hade
Hans swarat, wij hafwa hördt att de willia någon derföre skylla. Men när Erich P. frågade
hwem den woro, hade Hans frågat honom igen effter den samma, och emedan Erich P.
swarade sig den samma eij af wetta, hade och Hans för sig sagdt, det eij heller han wiste
något. Q. hwad det då woro som han wiste? Sw. intet annat än om det bref som straxt stölden
war skedd gick upp till Jerpen effter dragounerne och wakten derom, om hwilket breef Pähr
Olsson i Tåssberg och drag. Mårten Falk hade talat. Elliest hade han och af Pähr i Tåssbärg
hördt säijas, det wille [han] af någon wijs man uthöra hwem tiufwen woro, [fol. 305v] om så
lofligit woro. Wijdare kom man intet denne dagen för Pähr O:s uteblifwande i Tåssberg.
Dagen effter, när rätten satt sig kl. 8 upropades Pähr i Tåssberg, men war ändå eij tilstädz,
och dy saker till 1 d:r s.m:t.
Emot middagen kl 11 kom han äntel., hafwandes till sitt uteblifwande intet förfall, annat
än han förmente sig här eij wara nödig, aldenstund han ingen uplysning gifwa kunde. Hwarpå
han blef confronterad, först med Kierstin, men nekade enständigt sig härom något hafwa talt
med henne, och ändock effter hennes påstående han dock till närmare utlåtande eij förmås.
Men det tahl han hafft med Oloff Jöransson i Brastad kiendes han aldeles wijd, nembl.
[fol. 306r] att om det woro lofligit skulle han sökia någon som klook och kunde denne tiuf uppenbara. På tilfrågan hwem den war, swarade han sig intet wetta.
Pähr Ersson i Arfwesund påtygade Pähr Olsson att förl. höst han war i Arfwesund, han af
Jon Storms och Oloff Lustig skall [säijas] hördt att de wijdh Hall kyrkian mött en man som
för dem lupit hastigt af wägen, hwilket Pähr tilstod, men sade sig eij wetta hwem det war som
lopp af wägen. Denne Storm och Lustig kunde nu intet fåås igen.
Dragon Lars Byman giorde en lijka relation öfwer det Pähr Olsson skall sagdt i Arfwesund.
Erich Pärsson i Arfwesund berättade att den gången han eij mehra hördt än Pähr i Tossberg sagdt, att de må [fol. 306v] wara säker de fåå igen tiufwen. Pähr Olsson tilstod det, ty han
wiste Gud wara rättwijs som eij låter en sådan ilak menniskia ostraffadt. Kyrkioherden ehrew.
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h:r Erick Staaf, hwilken under hela ransakningen war tilstädz, söker och med ett bewekligit
tahl inråda hwar och en som härom någon ringaste kundskap har det upptäckia för Gudz och
hans H. nampns ähra skull, och den stulne summan anbelangande, så war den äntel. effter
sluten räkning 111 d:r 30 öre s.m:t.
Hans Kiälsson i Hålabacken förekom och refererade sig en gång hördt Anders i Mårsund
säija till Kierstin, hans syster, det hon intet behöfde så mycket snygga sig till, hon hade intet
borit [sig] så wäl åth, derpå hon till [fol. 307r] swars gifwit det han intet bar sig bättre åth, som
stahl i Hall kyrkia, men om hon der mente Anders eller någon annan wiste han intet, och detta
skall drag. Qwick åhördt, hwilken med Anders nu intet kunde fåås igen. Allmogen förmantes
alla alfwarl. giöra sin flijt att uppspana denne tiuf, wettandes att ehoo som det kan, har till
belöning att undfåå 10 d:r s.m:t, men den som har derom någon kundskap och lell döllier, har
effter Kongl. Maij:tz nådige förordning 1698 att wänta samma straff som tiufwen.
Wijdare kom eij med saken denne gången. Pähr i Tåssberg pålades att betala hästelegan
och dens omak som war effter honom med 2 d:r s.m:t, börandes med första Storm, [fol. 307v]
Lustig, Qwick och Anders i Mårsundh med de nu tilstädzwarande pärsoner confronteras, då
bättre upplysning torde fåås. Och Kierstin i medler tijd lembnas i säkerheet.
2. Tillsades Oloff Ersson i Lååsböhle effter häradzdomen på sidsthållet hösteting deponera
de 50 d:r s.m:t som h:r Nils Sundell i samma hemman har inlagdt, och effter h:r kyrkioherden
på dem giör inspråk, lembnas honom på instundande ord. ting derom lagl. utföra.
3. Såsom Kierstin Mårtensdåtter i Mårsund skall hotat och undsagdt giöra Agnis Ersdåtter i
Trappnäs skada för tiufwesaken hon emot henne agerade och want, fördenskull blef Kierstin
det förbudit och Agnis uti Kongl. Maij:tz beskydd tagen.

Ting den 3, 4 och 5 november 1702
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3820, fol. 459r–484r, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:23b, fol. 530r–546r, ÖLA (defekt).

Anno 1702 d. 3, 4, 5 novemb. höltz ordin. laga ting med allmogen af Hallens tingelag uti
Trappnäs, närwarande häradzfogden wälb:de Bertel Alander och nämden.
[Olof Ersson i Hallen
Pär Mårsson i Goije
Mårten P i Myckelåsen
Erik O på Hammarnäset
Tyris Jonsson i Mårsund
Olof Simsson i Wästaned
Olof Eliæson i Järstad
Jon Larsson i Böhle
Jon Halfwarsson i Trappnäs
Påhl Mårsson i Åhlstad
Erik Larsson i Halabacken
Påhl Ersson i Låsböhle]
1.

Upplästes dhe Kongl. placater som wid dhe förra tingställen annoterade finnas.

2. Fändriken Hans Reuter föredrog hurusom hemmanet Wåge, hwilket är till hööslått lagdt
under fändrik bostället Hälliesund, sedan 1674 öde legadt, ändock fändriken från 1686 till
1695 måste dess ränta betala, aldenstund 1684 det honom, som då war fältwäbel, är till boställe anslagit, då i medler tijd grannen Erich Bertelsson skall sig ett och annat af ödesgården
[fol. 459v] inkräktat, såsom 1) wijd åkeren V.N. från gården 30 famnar[s] längd satt gierdzellgården in på ödesägorne, sombligstädz 1/4, sombligstädz 1/2 aln. Ehuruwäl han förledet åhr
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flyttiadt gierdzellgården till rätta, men han så länge dess ägor nyttiat, påstod fändriken att han
måtte derföre plichta och skadan ärsättia.
Sedan wästanföre samma gierdzellgård har Erich Bertelsson satt gården en foot in på
ödesgårdens ägor wijd 18 fambnars längd inom råstenarne.
Och sidst hade han nordan gården, der rätta wägen för warit, satt gården ibland 1/8,
ibland 1/4 aln på ödesgård, men nyligen gården upphuggit och flyttiat, [fol. 460r] men som der
inga märkesstenar äro weet fändriken intet hwar rätta skillnaden wara böör, dy sielf har han
först stängdt och sielf fördt honom tilbakas.
Sonen Jöns Ersson swarade [å] fadrens wägnar att den första hagan hade warit öfwerst in
på honom och nederst in på ödesgården, men förledet åhr, när den måtte omstängias, skall han
stängt honom ända linien fram.
Den andra gården är rätt ända fram stängdh effter märkesstenarne. Den sidsta gården wid
wattuwägen hade så länge de der togo wattn, warit så satt, att den war så att wägen låg på
Erich Bertelssons sijda, dermed och ingen att afwäria, men sedan som de fingo brun i gården
sattes hagan mitt ända wägen så att bostället [fol. 460v] der igenom ingen skada tagit. Häröfwer
hade fändriken hafft 2 man i syn och lijkaså Erich Bertelsson en annan gång, men ingendera
gången parterne warit med, utan således bägge synerne olagl. Fördenskull kunde de intet
attenteras.
För det andra moverade fändriken att några åhr tilbakas brukade han slåtten på ödesgården, och som der inga hus woro förmåtte han h:r öfwerstlieutnanten resolution att niuta
dragounens inqvartering, hade så hus hoos bonden, hölt deröfwer winteren 6 koor och 2 st.
hästar, hwilka upnötte alt fodret, så när som på 2 lass, hwilken giödzell bonden bortfört på sin
åker, utan att tilsäga honom, hwilken fändriken påstod [fol. 461r] åter till 200 lass. Jöns Ersson
swarade att som fändriken brukade flere huus än en dragoun borde hafwa, nembl. en stufwa,
kiällare, stall, bod, swijnhuset till fähuus, och dessutan hade 2 koor i deras fähus, låtandes
giödzlen liggia qwar, förde de henne uth med sin häst, effter hon elliest låg qwar och rötte
deras huus. Fördenskull förde de den uth, efftersom den elliest med deras dyngia låg samblade, och förmente dy honom intet fog hafwa, den effter så lång tijd att påtala. Fändriken swarade att han först skolat honom tilsagdt. Jöns swarade hwij han för eij talat derpå. På höet det
åhret ingaf fändriken förslag på, och emedan nämden hölt före det eij warit mehra än [lucka]
lass, beräknadt effter 3 lass, 2 lass dyngia, som fändriken [fol. 461v] böör niuta, men för taak
kunde Erich Bertelsson eij dömas.
Wijdare påstod fändriken att som Erich Bertelsson hafft en äng i pant från bostället,
hwilken 1696 genom dom wans igen, men dess lada förfallen och ängen skogwuxen, så
påstod han att bonden måtte det alt reparera. Bonden swarade att då han kom dijt, ängen då
warit skogwuxen och ladan förfallen. Pär Mårson i Goije hördes som wittne, och betygade att
han då tiente der när denne äng pantsattes, då war ladan temelig behållen, och slåtten ochså
skogwuxen. Denne lada hörde 1/2 till ödesgården och 1/2 till Eriks hemman, hwilka bägge
hafwa en äng och ladan tilhopa, dy tyktes bäst att som den ånyo skall upsättias det Erich giör
3/4 del och fändriken 1/3 part [ska vara 1/4], men slåtten [fol. 462r] kan han intet påläggias
bättra eller rödia, effter den för war skogwuxen.
Vise versa anhölt Bengt [felskrivning för Jöns] Ersson att emedan fadren uti de åhren,
medan ödesgårdens ägor legat för fääfoot, han har måst omstängia alla ägorne, hwilka hagar
han än hållit, det måtte fändriken jembwäl för sin dehl uti samma gierdzelgårdar interessera,
emedan hwardera hemmanet af 4 tunl. beståår, hwilket fändriken sig eij undandrog effter
handen att giöra.
Sedan skall fändriken willia tillägna sig ett herberge Erich Bertelsson tilhörigt, och han
fått effter en huusman som der settat. Men fändriken påstod intet det samma, berättandes
allenast att det stod på hans tompt, det Jöns nekade. Sidst anhölt Jöns Ersson det måtte
fändriken i tijd slåå dess uthängiar [fol. 462v] för än boskapen kommer från bodarne, på det
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med betande honom ingen skada må tilfogas, hwilket honom remonstrerades wara skiäligdt,
der emot han klagade att ändock öfwer myreengen är broo, skall lell Erich Bertelsson och
flera när dee från bodarne drifwa sin boskap kiöra den ända långz utåth engen, och den illa
trampa, det Jöns nekade. Desse ährender öfwerlades med nämden och resolverades.
Emellan fändriken ädell och manhafftig Hans Reuter och Erich Bertelson i Wåge angående åtskillige twistigheeter blef afsagdt.
1. Hwad wijdkommer det Erich Bertelsson skall, medan fändriken tillslagne hemmanet
legat öde, på åtskillige ställen satt hagarne det förnähr, för hwilket han prætenderar laga
[fol. 463r] plicht och skadan åter, så finner rätten nödigt att det först af 6 goda män effter det 26
cap. Byggn.b. L.L. bör synas och pröfwas.
2. Giödzlen hwad beträffar, för det ena åhret fändriken har wid Wåge hafft sin boskap, så
skall effter nämdens ompröfwande Erich Bertelsson derföre till fändriken gifwa [lucka] lass
giödzell, dem fändriken sielf utförer.
3. Ladan i Swänskfettan tilkommer parterne bägge 1/2 hwardera, hwilken som intygat är,
när Erich Bertelson den emottog warit gammall, och dy kan han intet obligeras den allena
ånyo upsättia, utan till 3/4 delar och fändriken 1/4 der på kosta.
4. Och emedan det 26 cap. Byggn.b. L.L. § 6 påbiuder att hwar och en böör stängia,
efftersom han i byen äger, [fol. 463v] och desse hemman bägge bestå af lijka tunl., dy åligger
och fändriken effter samma capitel en lijka andehl af gierdzellgårdarne upprätta och wid
macht hålla.
5. Det lilla hebbret prætenderar fändriken intet, fördenskull behåller Erich Bertelsson det
samma, allenast böör synas om det på boställes grund ståår, på hwilken händelse det böör der
ifrån flyttas och transporteras.
6. Till att förekomma all åwärkan och der af flytande owäsende åligger fändriken i rättan
tijd och för än boskapen heemkommer uhr bodarne afslå och bärga dess oomstängde utängiar,
blifwandes och Erich Bertelson förbudit, så wäl som alla andra, att drifwa boskapen uth åth
fändrikens eng, Ohrmyran kalladt, utan [fol. 464r] öfwer broon, på det slåtten eij må förtrampad
blifwa, dock så att och broon wid macht hålles.
3. Såsom 14 man af Marby sochn gifwa tull till färiemannen uti Wallasundet, men härtill uti
färians inkiöp och wijd macht hållande medh de andra eij welat interessera, fördenskull anhölt
länsman Pålack att sådant måtte dem påläggias. Det allmogen wedersade, aldenstund de med
tingelaget måtte hålla färian i Snusbakssundet och broon wid Ifellnäset, men skulle dee härtill
obligeras, så påstodo de att dee 23 man i Owijken, 12 st. i Mörsell, hwilka till Snusbaks
färieman gifwa sin tull, men intet hielpa till färians underhåld, måtte det här effter præstera.
Och emedan första inrättningen [fol. 464v] af färiorne fans nödig att see innan detta slutes, dy
wardt detta dertill uppskutit.
4. Pijgan Barbro Mickelsdåtter tiltalade leutn. ädell och manhafftig Erick Lille om resterande 2 åhrs löhn för 1698 och 1699, 18 d:r k.m:t, hwarpå hon intet fått, förutan han betalt hennes contribution. Ille swarade att för det första åhret hade hon sielf uttagit lönen, hwilket hon
nekade, och dy på tilfrågan swarade leutn. att hon skall stulit något från hans dåtter, det han
icke egenteligen wiste hwad det war eller de hafwa sins emellan, warandes dåttern förrest till
Helsingeland. Men Barbro nekade till detta på det högsta.
Leutn. sade att hon och i Wällie skall med otroheet blifwit beträdd, det [fol. 465r] hon nekade, och hennes husbonde Oloff Jöransson med henne wittnade, utan hon sig wackert förehållit. Då leutn. påminte om en halssduk. Bonden swarade att en slarfwa fölgdt uth med sänghallmen, den hon sade sig funnit i fäbåset. Leutn. sade att då hon tiente honom, han sändt
henne med tijonden till kyrkioherden, hwaraf hon något försnillat. Illa swarade att h:r leutn.
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tagit den på ett ställe på åkeren, hwilket war mycket gräsigdt, och så förde hon det fram. Ille
swarade att han tagit ett band af hwar skyhl och det åhret intet fått bättre tijonde.
Yttermehra sade leutn. att hon det sidsta åhret gådt bort och intet sagdt upp sin tienst. Illa
swarade att leutn. henne så med hugg och slag hantherade, så att henne omöijel. war längre
[fol. 465v] qwar blifwa, utan måtte taga afsked, anhållandes niuta löhn, då henne eij kan bewijsas annars än wäl tient hafwa.
Resolutio. Ehuruwäl att leutn. ädell och manhafftig Erick Lille åtskillige exceptioner har
anfördt, hwar igenom han welat bestrijda pijgan Barbro Mickelsdåtter dess för åhren 1698 och
1699 resterande löhn 18 d:r kopp.m:t, dock emedan häradzrätten har funnit sådant alt ännu
obewiste saker, men Barbros fodran der emot liqvid och tillstådd, förutan att den och effter
det 16 cap. Rådstugub. är en priviligierad fodran, fördenskull och effter samma lagsens rum,
såwäl som den 10 § uti Executionsstadgan, åligger leutn. genstan tilställa pijgan [fol. 466r]
Barbro dess innestående löhn med 15 d:r s.m:t [felskrivning för k.m:t], aldenstund 3 d:r k.m:t
uti contribution för 1699 afgåå.
5. Uppå frambl. hustru Dorotheas sterbhus wägnar i Enge fodrade wällärde h:r Oloff Flodalin länsman Christen Pärsson för 15 d:r s.m:t effter obligation af d. 23 febr. 1693 med upplupit interesse sampt expenser effter specification [lucka] d:r s.m:t. Länsman tilstod obligation, men föregaf derpå wara betalt på Kyndersmässa marknaden, åhret mintes han intet, 6 d:r
s.m:t, och då hade jungfru Dorothea settat hoos henne i slädan och det åsedt, sedan åth moder
1698 bestält en bååt af sahl. Nils Jeppesson i Goije och han betalt med 3 d:r s.m:t. Samma
bååt [fol. 466v] hade drag. Oloff Malm tagit emot, den fördt till Ytteråhn, derest Lars i
Wärmoon honom tagit till Enge att fohla.
H:r Oloff nekade till denne båten, utan hade moder sielf betalt en bååt 1698, den hon bestält från Ytteråcke af Nils Nilsson för 9 d:r, hwilka penningar Oloff Klemetzon från Offerdahl betalt då han båten emottog, ock h:r Oloff nu utaf hans attest d. 12 passato wille bewijsa,
påståendes att som länsman hwarken på de 6 d:r s.m:t kan wijsa något qvitto eller annat
skiähl, eij heller öfwer bååten något bewijs, det måtte fördenskull länsman effter dess klara
obligation betala. Men [han] påstod ändå sin exception öfwer dhe 6 och 3 d:r s.m:t, men resten, 6 d:r s.m:t nekade han intet. [fol. 467r]
Resolutio. Såsom på frambl. hustru Dorotheas sterbhus wägnar i Enge fullmechtigen wällärde h:r Oloff Flodalin uppwisat en af länsman wäl:t Christen Pärsson d. 23 febr. 1693 gifwen obligation på 15 d:r s.m:t, hwarpå han wäl har insisterat 9 d:r s.m:t wara betalte, nembl.
med 6 d:r s.m:t till hustru Dorothea sielf och för en bååt 3 d:r s.m:t, nekandes icke till resten,
6 d:r s.m:t. Dock emedan fullmechtigen samma påster aldeles bestrijder, länsman icke heller,
som det 33 cap. Kong.b. L.L. fodrar, med något skiähl kan den giorde betalningen wijsa, dy
kan häradzrätten eij annat än effter Kongl. Maij:tz påbud af åhr 1669 § 4 påläggia länsman
desse 9 d:r s.m:t deponera och ärläggia, dem sterbhuset emot borgen må lyffta, och länsman
[fol. 467v] öppit lembnat, dem inom natt och åhr att återwinna, men de tilstådde 6 d:r s.m:t åligger länsman genstan betala. Expenserne såwäl som interesset reserveras sterbhuset till saksens
äntel. sluut.
6. I anledning af generalens wälborne h:r Carl Gustaf Fröligz gifne remiss d. 9 febr. 1695
för Jöran Pärsson i Höge, Mårten i Getåsen, Oloff Månsson, Nils och Gunnar Olsöner i
Tifwarsgården att häradzrätten lagl. skulle afdöma deras twist med Järsta boerne om Ramsiön,
hade desse bönder nu instämdt leutn. Erich Lille med Elias Thalin [och] Oloff Eliæson, med
anhållande att såsom de alla med sina ägor gåå till bem:te siöö på norra, östra och södra
sijdan, men för Järsta män [fol. 468r] icke såå komma i siön, hwarken att fiskia, eij heller der i
stranden att slåå hwass och fruken för deras ägor och land, det måtte sådant effter lag dem
tilldömas, så frampt h:r leutn. med Thalin eij kan deröfwer upptee någon dom.
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Leutn. swarade att dem tillförene nogsampt är kunnigdt att deras förfäder aldrig fått fiska
el. råda i siön, undrandes dy huru de nu willia komma dertill, så frampt de icke hafwa några
breef derpå, hwilket de nekade, och fördenskull inlade leutn. ett gammalt dombref på pergament, skrifwet af åhr 1441 2 dagar [för] Majmässo, som förklarar att hela Ramsiön ligger till
Hierstad med slåtten, förutan ett nätelag hwar fredagz natt, som ligger till Geetåsen, hwilket
effter 3:ne eedsworne wittnen blifwit afdömdt. Samma dom är och här på tinget d. 22
[fol. 468v] maij 1680 uppläsen och wederbörande tilsagde att intet der emot tilfoga någon intrång, wijd straff som det 28 cap. Kong.b. L.L. förmäler, påståendes leutn. att effter ille nu der
emot hafwa understådt sig att åtala Ramsiön, det måtte dhe fördenskull för domqwal plichta.
Ille sade sig det intet giort. På tilfrågan om de el. deras fäder hafwa effter gammall häfd fått
fiska i Ramsiön, wille Jöran i Höge det wäl påståå, men hade dertill intet bewijs wijdare än att
med lof af Järstad man de någon gång fått komma dijt, hwilket fändricken Reuter, som
tillförene ägdt Järstad, jembwäl besannade. Ille begiärade syyn att wijsa ortens belägenheet,
hwilket leutn. protesterade emot, såwijda han har laga dom för sig. Saken [fol. 469r] öfwerlades
med nämden och resolverades.
Alldenstund utaf 1441 åhrs dombreef häradzrätten befinner denne twisten då redan wara
afsluten, så att allom Ramsiön hörer Järstad till, förutan ett nätelag, som hwar fredag natt
ligger till Geetåsen, hwilken dom jembwäl på Hallens ting d. 22 maij 1680 är för wederbörande uppläsen, och fördenskull böra Järsta man wid samma ågångne dom aldeles oqwalde
förblifwa, så att wid laga plicht ingen må sig fördrista dem dher emot att oförrätta, skolandes
käranderne för domqwal effter det 39 cap. Ting.b. böta 3 m:k s.m:t hwardera.
7. Företogz den på sidsta ting differerade saak emellan föraren Axel Sidenbom [fol. 469v] och
länsman Christen Pärssom angående 48 st. timberståckar länsman kiöpt och fohlat till Norderön och furrijare bostället emot dhe 16 d:r s.m:t som till samma boställes byggnat länsman utaf
Jon Lapp har uppborit, då länsman påstod att på Sidenboms begiäran och effter accord han
huggit detta timber och det wäl framfört till Norderöö stranden, som aftalt warit, hwarest han
warit upp till Sidenbom, som det emottagit sielf att uppdraga, williandes länsman sedan derföre icke widare answara.
Sidenbom swarade sig aldrig hafwa med länsman om något timber talt el. accorderat,
effter han intet kunde timbra, utan som länsman hade af Lappen uppborit en hoop penningar,
hade han med timbret welat [fol. 470r] det betala. När timbret kom tijt, hade Sidenbom det intet
emottagit, utan länsman det lembnat i wattnet, hwilket han äntel. för länsmans skuld hade
genom bönderne låtit uppdraga, men floden skall ändå wäxt så högdt att han en dehl borttagit,
det andra hade länsman lånat, dels till Sunne prästegård, dels till andra.
Länsman nekade sig lånt något timber, efftersom sedan Sidenbom det om händer fått och
tagit, han det intet kunde disponera, och om effter accordet han bordt draga timbret på landet,
hade han lätteligen det kunnat giöra, med samma han flottade det dijt och war sielf fembte,
men lät blifwat, effter Sidenbom, sedan han det tagit emot, skulle skaffat på landet, det han
[fol. 470v] enständigt nekade. Utaf detta timber tilstod Gunnar Olsson i Tifwarsgården och Olof
Mårsson ibid. att utaf borgmäst:n Backman det fått låf att låna 4 ståckar hwardera och Erich
Simsson i Wästaneedh af länsman och Sidenbom fått lof på 5 ståckar. Men de nekade bägge
dertill. Till upplysning härutinnan hördes fölliande edeligen.
Olof Simsson i Wästaneedh betygade det han intet afwiste contractet dem emellan, utan
länsman lembnade timberflottarne wid stranden med en påhla fäste och sedan, på Sidenboms
och Jon Olssons begiäran, hielpte han att dragat upp, då ingen omtalat att det war för länsmans skuld el. på hans wägnar. 1 kanna öhl hade Jon Olsson dem gifwit, flåttarna hade då
bägge warit hela, men sedan intet hopabundne [fol. 471r] el. fäste. Tog afträde.
Inkom Erich Simsson, hwilken äfwen förklarade att han intet hördt länsman och
Sidenboms tahl, utan 2 à 3 dagar effter sedan länsman fört timbret dijt, hade Axel bedit
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honom med flera att draga det upp, men war intet [nu], intet nämde han om det war för hans
skuld el. länsmans, och då hade flåttarne warit hela och med en påhla fäste. Tog afträde.
Inkom Jon Olsson i O[r]wijken, hwilken förde samma talan, att han intet hördt länsman
och Sidenboms tahl då timbret kom till stranden, men som de sågo någon fahra der med af
floden, lät med Axels sammanråd han dragat upp, derföre han gifwit dem en kanna öhl, betygandes wijdare att en gång [fol. 471v] då Axel kom från Höla till länsmansgården, hade Jon
Olsson warit der, då Axel frågat om icke hoos länsman stodo några byggningzpenningar för
hans boställe, dertill länsman swarat ja, då Axel sagdt: du hugger timber och för till Backen,
tag af penningarne dertill, ty iag kan intet byggia. Tog afträde. Större uplysning war intet att
hämpta och fördenskull blef saken härpå till doms öfwerlagd och resolverat.
Att såsom föraren Axel Sidenbom eij allenast har detta timber af länsman Christen Pärsson beställt, utan och när länsman dermed till Norderön och Sidenboms boställe anlände, låtit
honom det i siön lembna, men sedan om dess uppdragande bestält, hwarwid han nogsampt
[fol. 472r] wijsat sig ärkiendt den giorde handelen och länsmans plicht eij warit det längre att
wårda, och fördenskull, när det en gång war lefwererat af länsman, ålåg föraren dess omsorg
och wårdnadt, hwarföre och länsman för dess förkommande så mycket mindre swara kan,
uthan blifwer han derföre aldeles frijärkiendh. Gudmun [Gunnar] Olsson och Oloff Mårsson i
Tifwarsgården skola tilbaka lefwerera de 4 ståckar som de hwardera af detta timber hafwa till
låns undfått, och Erich Simsson 5 st. dito. Emot denne dom appellerade Sidenbom straxt, åliggiandes honom wid nästa lagmansting genom citations uttagen saken utföra, wijd förlust
deraf.
8. Tillstod fändricken Hans Reuter [fol. 472v] dess till Mårten Mårsson i Bäck d. 29 septemb.
1699 gifne obligation på 6 caroliner, hwarpå 1/2 tun. lätt korn war betalt.
9. Nils Gunnarsson i Hogsta fodrade Erich Nilsson i Goije för en sadell à 9 d:r 24 öre k.m:t
Erich af honom till kiöps tagit, men han eij fått betahlning före. Erich refererade att Nils först
kiöpt sadelen af honom, derpå allenast betalt 2 caroliner, och som han kiöpet ångrade, hade
han tagit sadelen igen och tilstält Nils dess penningar 2 caroliner. Nils sade sig gifwit för
sadelen 1/4 tunna korn à 6 d:r och 2 caroliner, men dem åter gifwit, den 1/4 tun. korn intet fått
på sadelen, utan till låns, hwilket alt Nils [Erik?] nekade, effter han intet behöfde låna korn, då
han sielf hade [fol. 473r] 6 ½ tunna korn dijt med sig.
Dessutan fodrade Nils Gunnarsson 1 ½ t:a mälder 9 d:r, 1/4 tun. korn 6 d:r, 6 aln hamplärfft 2 d:r 8, och 18 d:r som en rest på dee 23 plåtar han Erich lånat. Alla desse påster nekade
Erich, så när som på 6 caroliner tilstod han hoos honom inneståå på dhe 18 d:r, men wille
derpå afkorta en halsduk för 2 d:r, 3 skålpund tobak, 6 alnar lärfft 2 d:r, 4 par skoor och 2
alnar wallmar. Halsduken och lärftet tilstod Nils, men alt det andra nekade han, och wijdare
bewijs fans å ingendera sijdan.
2. Skall Erich uppbrutit ett herberge, deruti Nils hade sina saker och der uttagit 1/8 t.
miöhl, 4 st. kiött och 15 m:k smör, påståendes deröfwer på honom laga straff.
Erich swarade att Nils hade borttagit [fol. 473v] den omtalte sadelen, fruchtade så att eij fåå
den igen, fördenskull hade i drag. Malms och Palms närwaro han brutit upp dören och uttagit
så mycket kiött och smör som emot sadelen kunde swara, hwilket Nils fått igen, så att han war
nögd, som Erich Olsson på Näset och Pähr i Goije wittnade, ändock något warit borta.
Sidst fodrar Oloff [felskrivning för Nils] 18 d:r k.m:t för ett stoo som Erich till kiöps tagit,
och han tillstod, williandes desse 18 d:r afkasta och behålla på de 10 d:r s.m:t wijte som de
sins emellan satt när de accordet uphäfwer. Nils nekade till wijtet, icke heller war dertill fulla
bewijs, efftersom derföre Erich honom och intet hade citerat.
Resolutio. Häradzrätten finner skiäligdt [fol. 474r] att såsom Erich Nilsson i Goije tilstår
sig af Nils Gunnarsson hafwa på sa[de]len undfått 2 caroliner, så och en spann korn för 6 d:r
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k.m:t, den han föregifwit wara lånat och betalt, men det inget haar förmått bewijsa, dy effter
det 33 cap. Kong.b. L.L. böör han samma 9 d:r 24 k.m:t Oloff [felskrivning för Nils] Gunnarsson förnöija. Uppå de 6 caroliner el. 11 d:r 8 k.m:t som en rest på dee 23 plåtar, hwilka Erich
Nilsson hafft till låns, böör honom allenast godtgiöras för halsduken 2 d:r och för lärfftet 2 d:r
4 k.m:t, åliggiandes Erich Nilsson det öfrige, nembl. 7 d:r 4 k.m:t utan uppehåld Nils Gunnarsson tilställa.
För det att Erich Nilsson uppbrutit Nils Gunnarssons boddör, plichtar han effter det 13
cap. Tiuf.b. 3 m:k s.m:t.
Och emedan de 10 d:r s.m:tz wijte, hwarpå [fol. 474v] Erich Nilsson will afkorta de 18 d:r
för stooet äre obewiste, så kan emot den [lucka] § i stadgan det icke tillåtas, utan skall Erich
Nilsson samma 18 d:r med aldraförsta till Nils Gunnarsson betala.
För öfrigit plichtar Erich Nilsson 2 gånger 3 m:k s.m:t för det under action han tillagdt
Nils Gunnarsson lögn och osanning.
10. Anders Mårsson i Mårsund och dess stiufmoder hust. Märit hade citerat hwarannan för
några injurier och oqwädinsord, men som å ingendera sijdan fans något bewijs dhertill, fördenskull upphofz det dem emellan.
Men angående 1 d:r s.m:t som Oloff Mickelsson förährat Anders Mårson då han stod
brudgumme, så emedan [fol. 475r] hustru Märit tilstod sig derföre gådt i goo, dy såwijda Anders Mickelsson är bortrymdt, måtte hon effter Executionsstadgans 20 § desse penningar betala. Och emedan emot tålfmans Tyris Mårssons påtygande Märit eij kunde neka sig iu slagit på
Anders Mårsons i Siunkiärnmyran, dy efter det 16 cap. Bygg.b L.L. plichtar hon 3 m:k och
skadan åter.
För det att Anders Mårsson i åhr har allena hållit dragoun med sängkläder etz. åligger
hust. Märit förnöija Anders Mårsson, effter mätismanna ordom till hälfften, som hon answara
böör.
11. Fodrade Jon Olsson i Måläng furrijaren Hiort för 1 ½ tålfft furutimber, en skrinda höö
och 1/2 tålfft tilster [bräder] han wid bostället lembnat. [fol. 475v] Hiort nekade till alt detta,
allenast tilståendes 1/2 tolfft granlöffter[?], och emedan större bewijs intet fans, fördenskull
kunde furrijaren eij wijdare graveras än då han betalar desse 6 granståckar med 4 öre s.m:t
styck. Dessutan prætenderade Jon Olsson ärsättning för en smidia med en hoop träredskap uti,
som för honom upbrunnit, för hwilket Nils Bengsson på Moon bör swara med Bertel Pärsson i
Näset och drag. Pähr Buss, hwilka den gången der smidde och elden eij bättre förwarat, och
Jon Olsson betala smidian med 2 ½ d:r s.m:t.
12. Oloff Ersson i Låsböhle sökte wäl h:r Nils Sundell om wedergiällning för den byggnad
han på [fol. 476r] Låsböhle gården efftersatt de 2 åhr han åbodt samma hemman, men som
ingen rätt syyn derpå war hållen, dy lembnades det dertill. Och aldenstund Oloff Ersson har
stijgit till Låsböhle gården, m[e]n han efter domen d. 9 novemb. 1701 betalt h:r Nils dess 50
d:r s.m:t, dy förehöltz det honom wara oskiäligdt, och dy till sin rättz bewar och mantien med
h:r Nils sökia executorns assistence, så att der Olof Ersson icke betalar, h:r Nils då måtte fåå
panten tilträda.
13. Befallningzman wälb:de Bertel Alander tiltalade drag. Oloff Mälman för det d. 12 febr.
1701 han under Tyris i Mårsund och Gunnars bomärke i Hälliesund han uppsatt en falsk
attest, som skulle Jon Pärsson [fol. 476v] i Hälliesund fått dess fulla 70 d:r 21: 8 s.m:t lössen för
hemmanet ibidem, der han lell allenast undfått 39 d:r 17 s.m:t, bringandes befallningzman
såledz att på denna falska attest gifwa immission i hemmanet, med påstående att för slijkt
flärd och bedrägerij han lagl. måtte plichta.
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Mälman förklarade nu som sidst att concipisten [skrivaren] lär wara orsaken, ty hans
tanka warit allenast att inskrifwa det han budit Jon Pärsson sina penningar, men effter befallning på sidsta ting hade han den intet inskaffadt.
Tyris i Mårsund med Gunnar betygade sig allenast gifwit attest på det samma, men intet
att penningarne woro betalte.
Och aldenstund Olof Mällman har såledz falskeligen under deras bomärken [fol. 477r]
fördt sådan osanning, dermed han intenderat förleda befallningzman och sig utur Kongl.
Maij:tz tienst practisera, dy skall han derföre i anledning af det 43 cap. [Tingm].b. L.L. böta
40 m:k s.m:t.
14. Pålades Pär Andersson i Hallen med 15 d:r 15 k.m:t betala Nils Andersson i Kiösta och
Altzens sochn de 50 alnar lärfft han på dess räkning tagit i Hälsingeland och i Norrie försåldt,
dock tullen för det afdragit.
15. Såsom Pehr Byman i Hallen mycket trög är att utbetala dess utlagor i rättan tijd effter
reglementet till dess dragoune corporal Ekeroot, hwilken nu deröfwer klagade, fördenskull
pålades honom effter det 20 cap. Jord.b. L.L. fierdepart [fol. 477v] för högningen der han eij i
rättan tijd och afraden häreffter clarerar.
16. Såsom till dhe 2 plåtar och 2 pund fläsk som Mårten Olsson i Tifwarsgården fodrade af
Hans Larsson, denne nekade, och Mårten sin fodran icke heller gitter med något skiähl bestyrkia, fördenskull blef den uphäfwen.
17. Emedan Jonas Mårsson i Fanbyn, utan att wijsa laga förfall, uteblifwit i saken emot Hans
Olsson i Önsta om några skinn, dy effter processens 2 § fältes Jonas Mårsson till 2 d:r s.m:t.
18. Alldenstund Olof Jöransson i Brasta war siuk, som effter processens 2 § är laga förfall,
altderföre upskiötz den till nästa ting, hwarom actor [fol. 478r] Pär Pärsson i Kyrkiobyn tillsades.
19. Företogz den på sidsta ting uppskutne saak emellan Anders Mårsson i Mårsund och stiufmodern hust. Märit Andersdåtter om besittningen af Mårsundz hemmanet, hwilket hust. Märit
påstod, efftersom af sitt lösa och fast arf från Åcke hon skall i hemmanet inlagdt 70 d:r s.m:t
wid pass, dessutan hade hon 3 barn som sin fader ärfwa, för hwilkas delar, såwäl som sina
inlagde penningar, hon förmeente sig hafwa första rätten. Men Anders Mårsson wille intet
bestå henne något, ty hade hon infört något i hemmanet, så hade han giort ställe till 100 d:r än
den war för än hon kom i huset. Hennes barn, Anders Mårssons halvsyskon, kunde ingen dehl
i det fasta begiära, för än all [fol. 478v] giäld är betalt, hwilken fast högre än egendomen skall
sig bestijga. Sidst hållet protocoll uplästes, der effter Anders Mårsson med qvittencier wijsat
sig betalt Olof Pärsson i Krook 13 d:r 24 s.m:t, Ifwar i Kingstad 1 d:r 16, Nils Månsson i Hälleberg 4 d:r, Mårten i Geetåsen 1 d:r 24, hwarutom han för giorde låhn till fadren och innestående dragounelöhn hade att fodra 54 d:r s.m:t, det Johan Jöransson i Brastad wittnade att
fadren för sin dödh skall tilstådt, det och dragoun Erich Glad åhördt, hwilken eij war tilstädes.
Utom desse påster hade Anders än påtagit sig flera att betala, dem han wille föregifwa.
Denna saken wille wäl rätten nu afsluta, men såsom effter förra interlocutorie domen
parterne icke hade än afskildt den gamla [fol. 479r] och den senare giälden, eij heller woro alla
creditorernes fodringar bewiste, särdeles And. Månssons 54 d:r, hwaröfwer drag. Erick Glad
måtte höras, fördenskull fans nödigt detta lemna till nästa ting, och parterne i midler tijd
lembnat under goda män att liqvidera och föreenas om de kunna, och aldenstund desse bägge
på hemmanet tilhopa eij kunna sämias, ty som Anders Mårsson såsom den äldste sonen effter
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lag lär bli till hemmanetz lössen och besittning närmast, dy utsäijes stiufmodren nu från hemmansbruket, så att effter fardag han eij må sig dermed mehra befatta.
20. Alldenstund det motstånd som drag. Matz Örn war angifwen före hafwa förl. åhr giordt
emot dem som [fol. 479v] skulle hafwa honom att undergåå execution, fans af intet wärde,
efftersom hwarken med ord el:r giärningar han någon missfirmat, fördenskull kunde rätten
honom eij heller med någon plicht ansee och beläggia.
21. Förehades contributionslängden
2. Boskapslängden.
3. Tienstelösa och lättingar woro inga.
4. Eij heller gierningzmän.
5. Med förmedlingar, gamla och nya, woro lijka beskaffenheet som för.
6. Sokneskrifwaren, färiemän, brofogden, profossen och fiällstugumännen hade lijka löhn
som förra åhren.
22. Uppböd Jon Larsson hemmanet Åhn 3 gången. Dito Hindrik Olssons målsmän hans hemman Åhn 3 gången. [fol. 480r]
23. Såsom allmogen på Norderöhn klagade att de intet tillfälle hade till dragounetorps uprättande, utan att de skola sättia dem i åker el. eng, altså utstältes det till läns- och tålfmäns ransakning.
24. Upplästes restlängden för 1702. Leutn. Lille 7 d:r 18: 10 s.m:t, 2 koor i pant. Fändricken
Reuter 6 d:r 13: 8, 2 koor i pant. H:r Nils Sundell 49 d:r 9: 14, 18 tunnor korn i pant af dess
cappellans löhn i Frössön och Sunne.
Länsman Christen Pärsson effter sluten räkning för dess uppbörd till borgmäst. Backman
76 d:r s.m:t 11: 8, effter obligation d. 7 decemb. 1701, nock till Alander för frökorn och räntor
31 d:r 31: 17, giör 107 d:r 15: 1 s.m:t.
Elias Thalin 62 d:r 17: 4.
Fältwäbelen Järling 4 d:r 17: 22, 1 st. koo i pant. [fol. 480v]
Furriaren Hiort 5 d:r 26: 20, 2 st. koor i pant.
Rustmästaren Lind 7 d:r 11: 18, 2 st. koor i pant.
Nils Bengtsson i Moon 1 d:r 22: 16, 1 st. koo i pant.
Hwilket alt tilstodz, warandes för länsman och Thalin deras egendom till så stoor summa
inventerat och wärderat, och emedan detta alt härflöt af cronones utlagor, så blefwo ofwanstående panter effter en särdeles lista wärderade, och wederbörande i förmågo af 1668 åhrs
uppbördzplacat tijd föresatt ifrån dato 14 dagar att lösa el. bortsällias panten effter samma
stadgas 4 §.
Och emedan länsman förmeente en dehl af hans skuld ståå inne, då Pehr Byman och Nils
Hansson hade en dehl af uppbörden, derföre han lell hehl och hållen är debiterat, [fol. 481r] så
skulle landzskrifwaren hijt, dem emellan att liqvidera.
25. Nils Gunnarsson fodrade wäl Nils Bengsson i Mooen för 7 d:r 4 s.m:t giordt låhn åhr
1700. Men aldenstund Nils der emot bewiste sig af Nils Gunnarsson hafwa ett åhrs löhn att
fodra, dy fans skiäligdt sådant först att afdraga, effter det 16 cap. Rådst.b. till 6 d:r s.m:t att
dee 1 d:r 4 s.m:t som öfwerskiuta böör Nils Gunnarsson igen bekomma.
[26.] Liqviderades med åtskilliga åboer som settat på furrijare bostället Backen och slötz med
hwar och en särskilt
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Jon Olsson i Orwijken
derpå settat 2 åhr
à 6 d:r 21: 8 åhrl.

Derpå betalt till föraren
Sidenbom effter qvittence
d. 15 febr. sidstl.
dessutan bygdt ett swijnhuus
Rester som betalas

13: 10: 16
________
13: 10: 16

7: – : –
1: 8: –
5: 2: 16
13: 10: 16

[fol. 481v]

Chergianten Mårten Reuter
derpå bodt ett åhr

Dher emot beståås för
badstufwan reparation
Tagit upp 1/2 mäling åker
Hummelgård lagdt
Köpt nytt fenster
Hööladan bättrat
Rester som böör betalas

6: 21: 8

________
6: 21: 8

2: – :
– : 16:
1: – :
– : 16:
– : 8:
2: 15:
6: 21:

–
–
–
–
–
8
8

Hwilka penningar till furriare boställes reparation böör anwändas. Men Zacris Lustig war
eij stämd, dy upskiötz det honom angående.
27. Bewilliades Erich Pärsson i Snusbacken [fol. 482r] dom och fasta på hemmanet ibidem, 4
tunel., halfft af fadren honom gifwit och halfft af syskonen inlöst för 60 d:r s.m:t.
Lijkaså Enar Mårson på hemmanet Myckelåsen 2 ¼ tunl., af dess syskon inbördat effter
kiöpeskrifften d. 8 novemb. 1700 för 75 d:r s.m:t.
Aldenstund desse båda hemman woro klanderlöst 3 gånger upbudne och lagståndne altsedan d. 8 novemb. 1701, dock att de intet extraderas för än d. 10 hujus.
28. I anledning af de omständigheeter som förl. extraord. ting d. 28 april sidstl. inkommo om
några dragouner, som skulle något berättadt angående den i Hallens kyrkia begångne stöld,
woro samma dragouner hijt stämde, nembl. Storm och Lustig, hwilka hwar för sig examinerades, [fol. 482v] förklarandes sig Storm det om denne stöld han så mycket mindre kunde hafwa
något att säija el. wittna som han den tijden låg på wakt i Jerpen. Pär Olsson i Tåssberg förklarade sine ord så warit att Storm intet sedt någon löpa af wägen, utan effter Storm hördt
säijas på mötet att de karlar som kommo från wägabyggningen skola sedt en då de wid Hallens kyrkia warit som för dem hastigt lupit af wägen. Storm betygade sig aldrig hwarken sagdt
el. hördt de orden. Tog afträde.
Inkom Lustig, hwilken och warit den tijd i Jerpen, förklarandes sig sammaledz så i det
ena som det andra. Pär Olsson påstod att en gång i fiohl sommar, då han från Mårsund heem
kom, hade Lustig frågat om de fått igen kyrkiotiufwen, då hade Pär Olsson swarat [fol. 483r] att
med Gudz hielp lära de fåå igen honom. Drag. Olof Nilsson i Hälliesund berättade att Pähr
Olsson en gång för honom sagdt att de wäl fåå igen tiufwen då de finna igen honom som
sprang öfwer wägen, det samma hade gamla färiemans hustrun hördt. Pär Olsson förklarade
sig det sagdt efter Lustig och Storm, beklagandes att de såledz willia taga sin ord igen, skolandes Falkens hustru i Arfwesund sagdt för honom när han sidst gick från extraord. tinget att de
drängiar som bodde i Hallgårdarne och wäst wijd åhn och foro heem från wägabyggningen till
landz, de wiste wäl hwem det war som sprang öfwer wägen.
I anledning häraf sändes dess drängiar effter och under edzplicht [fol. 483v] hwar för sig
examinerades, nembl. Oloff Halfwarsson i Byen, Gunnar Ersson wid Åhn, Anders i Mårsund,
Nils Jöransson i Brasta, Pär Nilsson i Qwitzle och Nils Olsson i Arfwesund, men de betygade
alla sig häraf icke det ringaste weta el. sedt hafwa, aldenstund de alla farit med bååt från Bärg
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och om natten emot midsommar legat här i Trappnäs, och om morgonen först farit härifrån till
kyrkian med bååt.
Allmogen warnades än en gång att wackta sig hwar och en, det de icke tijga el. döllia
hwad som dhe härom kunna wetta och till sanningens uplysning lända, och dem till rättelse
upplästes 1698 åhrs Kongl. Maij:tz resolution derom.
29. Alldenstund drag. Matz Örn sidstl. [fol. 484r] ting för dess siukdom uteblifwit, som Simon
Olsson i Backen och flere wittnade, dy efftergafz honom dess absence bötter, såwäl som för
dess fattigdom skull.

Ting den 6 och 7 april 1703
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3195, fol. 476r–486r, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:24a, fol. 172r–178v, ÖLA (defekt).

Anno 1703 d. 6 och 7 aprilis höltz ordinarie laga ting med allmogen af Hallens tingelag uti
Trappnääs, närwarande länsman Christen Pärsson och nämden.
[Mårten Pärsson i Mykelåsen
Erik Olsson på Hammarnäset
Olof Ersson i Ytterhallen
Jon Halfwarsson i Trappnäs
Olof Eliæson i Järstad
Olof Simsson i Wästaned
Erik Larsson i Halbacken
Jon Larsson wijd Åhn
Jöns Pärsson i Wästaneedh
Jon Ersson i Wåge
Olof Jacobsson i Arfwesund
Påhl Mårsson i Åhlstad]
1. Uti Tyris Jons ställe i Mårsund antogz till tålfman Jöns Ersson i Wåge, hwilken behörigen dess domare eedh aflade med Olof Jacobsson i Arfwesund.
2.

Upplästes Kongl. placaterne som för specificerade finnas.

3.

Förehades mantalslängden för innewarande åhr.

4. Emedan för det ena åhret som Bertil Halfwarsson brukade halva rustmästare bostället
Hammarnäset, han måtte wederkiännas sig intet hafwa giort någon byggnadt, fördenskull pålades [fol. 476v] han derföre till rustmästaren Lind betala 4 d:r s.m:t, så frampt han elliest eij
kan åth hösten hugga och framföra något timber derföre.
5. Det kärade Pär Jonsson i Kyrkiobyn till Olof Jöransson i Mårsund för det han förl. åhr eij
allenast på Norderön, utan och i Mårsund fullkombl. tillagdt honom, Pähr, tiufwestycke med
Hallens kyrkiopenningar, påståendes att han för slijkt måtte lagl. plichta. Olof swarade att han
det intet minnes, och om äntel. han något talat, så är det skedt i dryckenskap, det han och
afbad, aldenstund med Pär han intet annat än ähra och godt wiste. Länsman med corporalen
David Bryggman beropades till wittnes, dhem partes gofwo eeden upp, betygandes hwar för
[sig] att de bägge warit [fol. 477r] druckne och huru talet fallit, hade Olof welat hålla Pär före
att han wiste hwart penningarne kommit. Dagen effter, när de åter frågadt Olof härom, hade
han betygadt sig det eij sagdt, och om så skedt, då beditz derföre, effter det warit i hans
fyllerij, hwilket han och nu giorde, förklarandes det giöra honom ondt. Pär påstod plicht och
expenser. Saken öfwerlades med nämden och slötz.
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Såsom det tilwijte som Olof Jöransson i Mårsund hafwer giordt Pär Jonsson i Kyrkiobyn
om några stulne penningar, befinnes i dryckesmåhl af hastigheet wara tilkommit, hwilket
Oloff Jöransson genstan rättat och sin ord återkalladt, efftersom han och förklarat sig ingen
orsak hafft, sådant att tilläggia Pär Jonsson, aldenstund med honom han eij annat än ähra och
[fol. 477v] godt wiste, fördenskull i föllie af det 20 och 43 cap. Ting.b. plichtar Oloff Jöransson
derföre allenast 3 m:k s.m:t. Expenserne upphäfwes, emedan effter processens 21 § de intet
äro specificerade.
6. Emedan som Nils Bengsson på Hammarnäset wederkiendes att 12 d:r s.m:t han för 5 åhr
sedan lånat af Nils Nilsson i Mälbyn, fördenskull dömdes han dem till hösten betala, sampt
interesse à 5 pro cento effter 1687 åhrs Kongl. placat, giör 3 d:r s.m:t, så och för det i en så
klaar saak han låtit draga sig för rätta, ärläggia expenser en d:r s.m:t.
7. Nämdeman wäl:t Jon Larsson wijd Åhn fodrade fältwäbelen manhafftig Erick Järling för
fölliande påster: [fol. 478r]
Först för 1690 åhrs augmente han upborit och resterar på 5 d:r 4 k.m:t.
Sedan 6 d:r k.m:t han för fältwäbelen caverat hoos Bertel på Hammarnäset och Jon
Larsson har måst betala.
Och sidst 4 d:r s.m:t för en wärja som fältwäbelen bekommit.
Den första påsten nekade reus intet till, men den andra på 6 d:r föregaf han sig intet
minnas, men måste dock omsijder dem tillståå. För wärian wille han eij beståå mehra än 9 d:r,
därmed och Jon äntel. lät sig benöija. [9 d:r är ju MER än 4 d:r! ??] Och fördenskull dömdes
fältwäbelen förenämda påster till hösten betala, så och uti expenser, effter i en så klaar saak
han låtit draga sig för rätta, ärläggia 1 d:r s.m:t.
8. Effter Kongl. straffordningens 3 § [fol. 478v] sakfältes drag:n Olof Snabb för första gången
bedrifwen stöld hoos Per Pålsson i Wijk, med 2 st. steengrytor, wärderade för 1 ½ d:r s.m:t,
att böta 3 dubbelt, 4 d:r 16, så och ståå heemlig absolution i föllie af Kongl. Maij:tz förklaring, emedan summan är under 8 d:r s.m:t.
9. Alldenstund corporalen Oloff Frisk intet hade med skiähl att excipera emot de 4 d:r k.m:t
som han för 12 åhr sedan blifwit skyldig Olof Ersson i Lååsböhle, fördenskull pålades han
dem genstan betala, så och expenser 16 öre s.m:t.
10. Olof Ersson i Lååsböle fodrade sin broder Nils Ersson i Höhla om 20 d:r s.m:t för en häst
han skulle lösa Olof Ersson utur. Jordepenningarne kiendes Nils Ersson wijd, men föregaf
[fol. 479r] derpå en d:r wara betalte, hwilket Oloff eij heller undfalla kunde, men till stoet wille
han intet swara, föregifwandes sig intet wara stämd, hwilket dock länsman påstod, men Nils
påstod contrarium och att fåå niuta laga process. Honom förehöltz nu att swara, elliest, om
saken skall till nästa ting anståå och då instämmas, kommer det större expenser på. Elliest
klagade Olof att Nils illa brukar gården, så att om jordepenningarne han är osäker, derföre lät
han 1 gången upbiuda hemmanet för sig, fodrandes 2 d:r expenser.
Resolutio.
Anbelangande de 20 d:r s.m:t jordepenningar som Olof Ersson i Lååsböhle prætenderar af
brodren Nils Ersson utur Höle hemmanet, så emedan det är en tilstådd skuld, fördenskull
åligger Nils Ersson dem utan uppehåld [fol. 479v] betala, dock 1 d:r afdragen som dherpå är
betalt. Qvæstion om 4 plåtar för stoet lembnas till dess den lagl. blifwer instämd, skolandes
uti expenser Nils Ersson gifwa 24 öre s.m:t, och uppbiudes hemmanet för Olof Erss fodran 1
gången.
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11. Jeppe Jonsson i Öfwerhallen föredrog hurusom han åhr 1696 d. 30 octob. är dömd för
halfwa hemmanet Brastad el. cronodelen betala i huseröta 11 d:r 30 ½ öre s.m:t, ändock han
allenast 3 åhr effter fadrens dödh settat på gården och då bygdt upp en ny lada, swijnhuus, 2
st. hölador och 86 famnar gierdzellgård, förutan taken kan låtit täckia, så att för sina åhr han
giort fyllest, och påstod fördenskull att hans medarfwingar effter fadren, nembl. Jon Larsson
[fol. 480r] wijd Åhn, Olof Ersson i Lååsböhle och Nils Ersson i Höhla måtte detta ärsättia,
efftersom desse fehlachtigheeter härflyta af den tijd fadren åbodde och brukade gården, hwartill desse intet wille sig beqwämma, utan förmeente det Jeppe borde swara, elliest wille de
hafwa detta på fändricken, hwilken skall kiendt sig till den byggnadt som Jeppe giordt, hwilket då det blifwer rättat, skall bristen eij bli så stoor. Hwar emot dem remonstrerades att den
saken är förlängst 1696 afdömd, så att rätten intet anståår det nu att förändra.
Resolutio.
Alldenstund dhe 11 d:r 30 ½ s.m:t[z] fehlachtigheeter som Jeppe Jonsson i Brasta åhr
1696 är dömd för halfwa fältwäbels bostället Brasta och cronodelen att utgifwa, pröfwas
härflyta [fol. 480v] från den tijd Jeppes fader åbodde hemmanet, efftersom för dess åhr Jeppe
har settadt på gården han giort sin skyldigheet med byggiande, fördenskull finner rätten
skiäligdt att samptl. Jeppe Jonssons medarfwingar som med honom ärfft sin fader och swärfader, hwilka äro en broder och 4 systrar, böra, effter det 22 cap. Erfd.b. L.L. proportionaliter
dessa 11 d:r 30 ½ öre Jeppe Jonsson förnöija, kommandes på honom först en brors part och
1/3 part och sedan på de 4 systrar 1/6 part hwardera.
12. Tillsades samplige allmogen alfwarligen effter för gifne ordres förfärdiga deras beredne
dragoune monderingar, elliest och i widrigt fall blifwa lagförde och plichta.
13. På h:r capiteins Lilliecrantz begiäran [fol. 481r] tillsades leutn. Lille med större flijt bruka
dess boställe, elliest lär effter 1684 åhrs reglemente med honom förfaras.
14. Twisten emellan Märit Andersdåtter i Mårsund emot stiufsonen Anders Mårson et vice
versa företogz åter igen, angående rättigheet i hemmanet hon fodrar för den giäld hon af sitt
arf och jordepenningar skall betalt, nembl:n till Pär Guteson i Krook effter qvitto d. 16 martij
1702 32 d:r s.m:t, till Nils Olsson i Mälbyn efter qvitto d. 27 jan. 1702 53 d:r s.m:t, hwilka
påster eij bestrijdas kunde. Egendomen hon fört med sig i boet war jordepenningar från Åcke
30 d:r s.m:t contante penningar, elliest 24 d:r boskap och dylijkt för 18 d:r 6 s.m:t, tilhopa 72
d:r 6 s.m:t, hwilket alt hon wille hafwa åter, emedan giälden för echtenskapet war giord.
Anders swarade att der emot [fol. 481v] hade hon giordt stoor giäld sedan hon med hans
fader kom i boo, och han nu måste häffta före, nembl.
[s.m:t]
lånat hoos Anders i Ytteråcke
7: 4
hoos hust. Magnil
15: 8
Olof Jöransson i Mårsund
15: 16
Pär Ersson i Hallen
2: 10
Mårten i Tifwarsgården
2: –
Pär Mårsson i Högen
1: –
H:r Pehr i Trång
2: –
Christen i Byom
1: 4
Anders i Öfweråcke
1: 4
Nils i Gräffte
– : 24
Leutn. Reiten
4: 16
Anders Wåghals
4: 28
Ingiborg i Wåge
3: –
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Kierstin i Krook
Anders i Swedie
Mårten i Öfweråcke

3: –
1: 22
– : 12
65: 20

Så fodrade och Anders innestående dragoune löhn och lånte penningar 8 plåtar, tilhopa
[fol. 482r] 54 d:r s.m:t, dem modren wille neka, då med Anders, Johan i Brasta och dragon
Glad wittnade att lijtet [före] fadrens dödh de åhördt hans räkning med sonen och hans löhn
blifwit 16 plåtar och 18 m:k k.m:t, dessutan på de 8 r.d:r inlade Anders fadrens obligation d.
20 junij 1697 af Olof Nilsson i Mårsund, som wittne underskrifwen på 8 r.d:r och 6 skilling
el. 12 d:r 3 s.m:t, än fodrade Anders för terminer, som skall inneståå effter fadrens dödh 6 d:r
hwar termin, men dem nekade modren aldeles. Det andra giör tilhopa 111 d:r 7 s.m:t. Hemmanet är wäl för upfördt för 200 d:r s.m:t, men nu war det intet så mycket wärdt, utan högst
180 d:r s.m:t. Desse ofwanstående giäldposter tilstod Märit wara echtenskapet påkombne,
men så [fol. 482v] disputerade hon dem, särdeles en af 60 d:r s.m:t som Olof Kiälsson i Byen
och Norrie skall hafwa att fodra.
Dhe 6 d:r s.m:t för 1700 åhrs dragounelöhn sade Anders sig wäl kunna skaffa bättre
bewijs på till nästa ting. Hemmanetz wärde kunde eij heller fastställas på 180 d:r s.m:t, utan
woro bäst att det lagl. wärderas och i orten först besees till häfd och byggnad, som flera dess
härligheeter. Saken blef enhälleligen sluten.
Resolutio.
Såsom det befinnes att hust. Märit i Mårsund har utaf sina jordepenningar från Åcke
betalt 30 d:r s.m:t utaf den giäld i Mälbyn och Krook, som hennes man för än hon med honom
i ächtenskap kom warit skyldig, hwartill hon intet warit plichtig, fördenskull och i krafft af
Kongl. resolutionen de a:o 1669 och 1687 d. 28 maij § 1 [fol. 483r] böör hon framför andra
creditorer samma penningar af Anders Mårsson utur Mårsundz hemmanet genstan återbekomma. Men hwad hon elliest har infört i boet af contante medell och löösören, kan hon intet
återfodra, aldenstund det är med mannens egendom uppgångit till den giäldz betalning som i
warande äcktenskap giort är.
Hwad den öfrige giälden angåår, så har Anders Mårsson effter det wid bytet skedde sluut
och föreening, den att betala och i afräkning på hemmans handelen, efftersom och hans fodran
i hemmanet för innestående löhn är 33 d:r 16, sampt contant lånat 1697 12 d:r 3 s.m:t, men
dee 6 d:r s.m:t som för 1700 prætenderas utställes till bättre bewijs. Och der äntel. till giäldens
betalning hemmanet [fol. 483v] intet hinner och förslår, så måtte creditorerne om för[e]trädet
sins emellan lagl. utföra. Och i öfrigit förblifwer Anders Mårsson wijd hemmanetz bruk,
effter gifwen resolution på sidsta ting, så att hust. Märit genstan stijger der ifrån.
16. Såsom drag:n Olof Mälman eij kunde ärläggia de 40 m:k bötter pålagde wijd höstetinget,
dy plichtar han corporaliter.
17. Elias Thalins obligation d. 28 maij 1702 till Pär Ersson i Hallen på 24 d:r s.m:t inteknades
i hans hemman och uppbödz 1 gången.
18. Emedan som den wådeld som för en tijd sedan förbrände leutn. edell och manhafftig
Erick Lilles badstufwa på dess boställe Järsta, af rätt wåda pröfwades wara timad, fördenskull
[fol. 484r] effter det [37] cap. Byggningab. L.L. och den [34 §] i Kongl. husesynsordn. dömdes
leutn. brandstod till, för badstufwan 5 d:r och för 1 ½ t:a korn 4 d:r 16 öre s.m:t, hwarom
högre handen han wijdare har i ödhmiukheet att sökia.
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19. Uppskiötz Olof Mälmans saak emot Jon Pärsson i Hälliesund om skuldfodran, effter Jon
war siuk.
20. Olof Ersson i Ytterhallen kärade till Grels Carlsson i Wällwijken för det under resan till
Norrie, då Oloff i Suhl lembnat nyckelen i sin maatspan, Grels om natten borttagit en mössa,
ett paar lapphandskar, en hakring, 3 kakor brödh, ost och kiött till några m:k, så och fijkon
och annat smått. Grels nekade härtill enständigt. Oloff beropade sig på wittnen, [fol. 484v] Pär
Byman och Jeppe i Öfwerhallen, men dem jäfwade Grels, effter dhe i Suhl wärst gådt på
honom och så gådt som welat truga honom att taga på sig detta. Illi sade att Grels kiendtz
godwilligdt härwijd, det han nekade, säijandes att de welat honom dertill truga. Illi sade att då
det war stulit, blefwe de så föreente hela marchen, att hwar och en skulle låta visitera sin
spann, då i medler tijd Grels practicerat bort sin spann, och på gården kastat mössan och
handskarne. Äntel. då han kom fram med spann war der både kiött och ost, som Olof Ersson
kiendes wijd, sampt 1 ½ aln tobak, hwilket han genstan tagit igen, med en hakring och fijkon.
Grels sade att det alt war hans, och hade han för 1 kanna lijnfröö bytt till sig tobaket, fijkon
[fol. 485r] och hakringen. Olof Ersson sade att hela marchen skall wittna det Grels i Suhl
stölden tilstod, undrandes huru han nu kommer att neka. Och effter han ändå uti sitt nekande
continuerade, dy utstältes detta tills flere wittnen komma. Pro absent första dagen böter Grels
1 d:r s.m:t.
21. Såsom för en hoop restantier hoos allmogen en part woro pantade, dy förelades dem
effter 1669 åhrs stadga 14 dagar att lösa panten, el. då försällias. Dhe öfrige, som inga panter
hade, tilsades att betala sin rest inom 14 dagar, el. som treska blifwa med bötter ansedde.
22. [häradsrättens § 23] Bewilliades Mårten Gunnarsson fasta på hemmanet Högsta 4 tunl.,
det han af syskonen inlöst effter kiöpebrefwet [fol. 485v] för 110 d:r s.m:t, aldenstund det fans
uppbudit d. 26 oct. 1698, d. 20 febr. och 4 novemb. 1699 och sedan lagståndit, warandes och
penningarne betalte.
I lijka måtto dömdes till skiötning och fasta för Anders Nilsson i Qwitzle för dess fädernes hemman ibidem, effter accord med syskonen d. 14 oct. 1699 att för det samma betala 150
d:r s.m:ts giäld, så och föda modren i dödedagar, alldenstund och detta hemman fans uppbudit
d. 9 novemb. 1700, d 30 martij och 6 novemb. 1701 och altsedan oqwalt ståndit tillijka med
näst föregående hemman.
23. Pro absentia sakfältes drag:n Jöns Bäk till 3 d:r s.m:t.
24. Efftersom höglofl. Kongl. cammarcollegium medelst dess nådgunstige [fol. 486r] resolution d. 21 novemb. sidstl:ne har tillåtit fölliande bönder som utom börden tilhandlat sig hemman må fasta derpå undfåå, nembl:n Oloff Jöransson på Högsta hemmanet 3 ⅓ tunl:d, Nils
Jonsson på hemmanet Böhle 1 tunl., Faste Tolsson på hemmanet Wärköhn 3 tunl. Fördenskull
som med dem långasedan war lagfarit, dy extraderades bem:te fasta till dem.
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Extraordinarie ting den 6 maj 1703
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3195, fol. 514r–516v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:24a, fol. 219r–220v, ÖLA (defekt).

Anno 1703 d. 6 maij höltz extraord. ting med allmogen af Hallens tingelag i Norderöö soknestufwa, närwarande häradzfogden wälb:de Bertil Alander och nämden.
1. Dragoun Erich Ekman angaf det förl. april månad, då han skulle gåå på mötet förbij
Moen, hade han på åkeren mött boskapen kommandes från siön, der de druckit. När han kom
lijtet fram blef han warse huru drag. Anders Backman neder wid siön uti en dahl hade en koo
qwarhållit, hwilken war hwijt och röd om bägge öronen, ståendes bakom den samma. Då kon
wille effter den andra boskapen wände Backman henne om och stälte sig bakom, tog fram sin
hemlig ting, stötte till koen, hwilken i det samma wände sig på sijda, så att Ekman fulkombl.
kunde see att han [fol. 514v] otukt med henne bedref, efftersom han klarl. såg huru han stoppade sin heemlig ting sedan in i byxorne, hwarwid han och blifwit Ekman warse. När han nu
kom till Bakman tilltalade han honom, säijandes: Gud nåde dig, hwad giorde du nu, och till
swars fått att han eij annat giorde än han wille kiöra koon effter den andra boskapen. Men när
Ekman honom wijdare förehållit hwad han giorde, hade Bakman äntel. tilstådt gierningen,
och bedit honom tijga dermed, så wille der emot han wetta honom något till willies, och så
skildz åth. Sedermehra gick detta honom så till sinnes att han intet kunde tijga härmed, utan
det först upptäkt för dess camrat dragon Malm, och sedan för cappellanen h:r Nils, dock först
14 dagar effter.
Bakman blef alfwarl. förehållit att [fol. 515r] gifwa Gudi ähran och bekiänna sanningen, så
frampt han will niuta Gudz nåde och en ewig saligheet, men betygade på det högsta sin
oskuld, och beklagade att Ekman honom såledz utan skiähl har angifwit. Att han den gången
mött Ekman och wattnat boskapen, det tilstod han, effter alt folket war borta, plägandes det
och för giöra när qwinfolken eij hafwa tijd, lembnandes hwar rättsinnig att dömma huru han
liusa dagen och på släta fältet skulle kunna drista sig en så wederstygglig gierning att giöra.
Wid Ekman talade han wäl, men utfäste till honom ingen förlijkning, då han intet ondt giordt
hade, williandes skylla Ekman för det han utaf afwund hade detta på honom updichtadt, aldenstund förl. åhr de på mötet hade om 3 öre s.m:t kommit att twista, [fol. 515v] för hwilket han
lofwat slå Backman. Der emot betygade Ekman sig intet ondt emot Backman hafwa, el. detta
af argheet angifwit, utan är det så i sanning som han berättadt hafwer. Cappellanen h:r Nils
refererade att då Ekman skulle gåå till skrifft, hade han bedit föruth fåå bekiänna något, det
han och giordt, berättandes såledz, som nu skedt är, hwad han med Backman sedt hade, men
det giorde han intet heembl., utan så att de andra det hörde, och i anledning deraf tilsade han
honom den gången bli tillbakas, att kyrkioherden han detta finge notificera.
Sedan allmogen med parterne tagit afträde förehades Backman och Ekman hwar för sig,
och med all alfwarsamheet förehölles säija sanningen, men dhe kunde intet till wijdare förmås
än förmält är. [fol. 516r]
H:r kyrkioherden giorde och sin högsta flijt med dem, men kunde eij heller något uträtta.
Denne Backman hade elliest godt loford om sig, war och i sin christendom wäl informerat, men Ekman plägade ibland löpa med sqwaller och haa mycket att säija. En sådan koo
som Ekman beskrifwit tillstod Backman att hans fader hade och fått från Undersåker, han
bekiände och att medan han war ung, det han 6 à 8 åhr gådt wall med boskapen.
Saken blef härpå öfwerlagdt, då skiäligdt fans att emedan Backman eij kan bindas wid
saken, det fördenskull den lembnas till wijdare osluten, dessinnan någon bättre upplysning å
den ena el. andra sijdan sig yppa torde, lofwandes kyrkioherden i medler tijd med honom sin
högsta [fol. 516v] flijt giöra att bringa honom till närmare bekiännelse.
52

2. Upplästes högloflige Kongl. cammarcollegij resolution d. 21 novemb. 1702 att fasta får
extraderas för Faste Tolsson på Wärköö hemmanet, Nils Hansson på hemmanet Böhle och
Olof Jöransson på hemmanet Hagstad, utom börden kiöpte, hwarföre samma för berörde bewilliade fasta nu skulle extraderas.

Ting den 29 och 30 oktober 1703
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3195, fol. 1011v–1025v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:24b, fol. 483r–493v, ÖLA (defekt).

Anno 1703 d. 29, 30 octob. höltz ordin. laga ting med allmogen af Hallens tingelag, närwarande häradzfogden wälbet:de Bertel Alander och nämden som wijd wårtinget.
1.

Sedan Kongl. Maij:tz placat om barnemord war uppläst föredroges fölliande ährender.

2. Länsman Christen Pärsson androg at för 15 åhr sedan han pantsatt till frambl. Erich Pärsson i Höge 2 st. sölf:rskedar emoth 2 r.d:r specie, hwilka effter hans dödh brodren Jöns Pärsson tillfallit, och länsman tijdh effter [annan] begiärat fåå igenlösa, men intet erhållit, fördenskull är han nu föranlåten at derföre instämma Jöns Pärssons enkia, hustru Kierstin i Ångron.
På hennes wägnar förklarade sig dess utskickade dräng Pär Andersson at hon intet nekar länsman at fåå sina skedar igen, allenast hon och fåår 15 åhrs interesse [fol. 1012r] för penningarne.
Länsman wille intet wara till något interesse förbunden, emedan han tijdh effter annan har budit betalning, det Erich Pärssons bröder Jöran Pärsson i Höge och Anders Pärsson i Öfwerhallen wiste betyga, dock först 3 åhr effter Erich Pärs dödh, men Jöran Pärsson intet welat emottaga peningarne för än han och finge dee 3 åhrs interesse. Härpå blef saken öfwerlagd och resolverad.
At såsom af frambl. Jöran Pärssons egne bröder det är intygadt at länsman Christen Pärsson har 3 åhr effter, sedan deras broder Erich Pärsson dödde, tillbudit betala dhe 2 plåtar för
hwilka hans 2:ne sölf:rskedar woro pantsatte, men Jöns Pärsson icke welat deröfwer medh
honom till sluth komma, fördenskul kan Jöns Pärssons enkia icke mehra prætendera än då
länsman betalar, utom capitalet 12 d:r kopp.m:t, 3 åhrs upplupit interesse à 5 pro cento, effter
1687 åhrs [fol. 1012v] interesseplacat, alldenstund det intet fins wara förskrifwit, hwarpå länsman bör sina skedar åter bekomma.
3. Det beswärade sig dragoun Olof Nilsson Mällman at på de 30 d:r silf:rm:t han betalt Jöns
Pärsson i Hälliesund på hemmanskiöpet der sammastädz, han eij fått åter mera än 10 d:r, och
på prästegårdz byggnaden 2 d:r 3 öre silf.m:t, så at 17 d:r 29 s.m:t honom än resterade, dhem
han eij kan mektig blifwa, fast än han för 1 åhr sedan är från hemmanet dömd, påståendes dy
samma peningar med upplupit interesse at bekomma. Jon Pärsson nekade icke till skulden,
men som Mällman är så många skyldig, har han det intet kunnat utbetala. Mällman swarade at
han kan sielf sina giäldenärer betala, och som ingen har derpå förbudh erhållit, will han dem
sielf råda. At de blifwit förbudne kunde han intet wijsa. Nils Olss [fol. 1013r] i Mällbyn inlade
härwijd en Mällmans obligation af d. 31 januarij 1700 på 12 d:r silf:rm:t. Mällman wille nu
därtill intet swara eller skulden erkiänna. Då han stämd blifwer skall han wijsa sin exception,
fodrandes i öfrigit 1 d:r 16 s.m:t expenser af Jon Pärsson för det han eij welat honom dess
peningar betala för än han måst honom lagsökia, det Jon Pärsson wedersade. Saken blef
öfwerlagd och resolverad.
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Emedan Jon Pärsson i Hälliesund, då han blef till hemmanet dömd, har genstan bordt
tillställa dragoun Olof Mällman dhe 30 d:r silf:rm:t han derpå har till honom betalt, återståendes därpå än 20 d:r s.m:t, dock 2 d:r 3 öre s.m:t afdragne som Jon Pärss för Mällmans portion
på prästegårdz bygnaden häfftar, fördenskull dömes Jon Pärsson dhe öfrige 17 d:r 29 öre s.m:t
Mällman genstan tillställa med et åhrs uplupit interesse à 5 pro cento, effter [fol. 1013v] 1687
åhrs interesseplacat, sampt i expenser 1 d:r 4 s.m:t, alldenstund utom laga förbudh Jon Pärsson [eij] hade bort honom dess peningar förhålla. Anbelangande Nils Olssons giorde prætention i Mälbyn, så kan rätten sig däröfwer intet uthlåta, som en intet lagl. instämd saak.
4. Alldenstund Åå byemän hwarken lagl. städiat el. accorderat med Johan Jöransons broder
i Brasta Nils, hwilken och är hans lagstadde dräng, så at och i anseende därtill de förklarade
sig intet wijdare påstå honom till deras 4:de mans soldat, fördenskull wardt deras handell
upphäfwen, så at Johan Jöransson sin broder och lagstadde dräng alldeles oqwald för dem må
behålla.
5. Företogz den på sidsta ting till en dehl afslutne sak emellan hustru Märit Andersdotter
från Mårtsund och stiufsonen [fol. 1014r] Anders Mårsson angående hemmanetz wärdering och
några andra prætentioner, då hwad hemmanet angick, Anders Mårtsson äntel. kiende det godt
för 180 d:r silf:rm:t, monderingen med inbegrijpen, hwar utaf sedan Märitz jordepeningar
effter domen på sidsta ting 30 d:r silf:rm:t, Anders Mårssons löhn 33 d:r 16 öre och dess löhn
12 d:r 3 öre och för 1700 6 d:r woro afdragne, så och 65 d:r 20 öre s.m:t till dhe andra giäldenärerne, som giör tillhoopa 147 d:r 7 öre silf:rm:t. Förblef ändå et öfwerskått af 37 d:r 25
s.m:t till arfwingarne at dehlas, hwar utaf sedan förra kullen erhållit sin förnöijelse, skifftes
det andra arfwingarne emellan effter lag och det 1 cap. Erfd.b. L.L.
Och emedan ibland de 65 d:r 20 öre s.m:t giäld är Anders Anderssons i Ytteråcke för 7
d:r 4 öre s.m:t, såwäll som hans broder för 15 d:r 8 öre s.m:t, sampt Oloff [fol. 1014v] Jöransson
i Mårsund för 15 d:r silf:rm:t, dy böra de sit af hemmanet el. dess åboo Anders Mårsson
åtniuta, i krafft af sidstl. tingzdom och obligation d. 10 jan. 1699.
Men hwad widkom betalning för halva monderingen, som enkian prætenderar, så emedan
Anders Mårsson eij kunde bewijsas wara derföre lagl. instämd, dy uthstältes det till nästa ting.
6. [Emedan] trumbslagaren Nils Bärg, på sin hustrus Ingeborgz wägnar, icke kunde neka till
dhe 6 d:r kopp.m:t som hennes förra man Pär Pärsson i Höle blifwit skyldig Halfwar Ingebrectsson i Floren och Ytterhogdahls sokn på et hästebyte för 10 åhr sedan, hwilket och
Anders Mårsson i Trappnääs och Påll Ersson i Lååsböhle wiste bewittna, fördenskull dömdes
Nils Bärg på dess hustrus wägnar samma 6 d:r k.m:t genstan at betala, sampt expenser 24 öre
silf:rm:t. [fol. 1015r]
7. Alldenstund länsman Christen Pärsson i föllie af häradzrättens dom på förl. åhrs hösteting
eij har el. kunde nu bewijsa dhe 9 d:r s.m:t wara betalte som resterade på hans obligation till
hust. Dorotheas arfwingar i Enge, fördenskull, effter 1669 åhrs påbudh till alla domstolar och
dess 4 §, dömdes han dem genstan betala, men för expenserne befrijas han, såsom i en mörck
saak.
8. Det wille wäll rätten afsluta saken [emellan] Olof Ersson i Hallen och Grels Carlsson i
Owijken angående något på förl. ting angifwit tiufwerij. Men emedan Olof Ersson anhölt om
dilation at skaffa sig bettre bewijs, dy bewilliades det honom till nästa ting, elliest skall saken
då blifwa sluten.
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9. Emedan som för Gunnar Olsson i Tifwarsgården förl. åhr dess [fol. 1015v] smidia till större
dehlen af en olyckel. wådeld har förbrunnit, fördenskull, som den skada af en olyckel. wådeld
betygades wara tillkommen, dy i krafft af det 37 cap. Bygg.b. såwäl som den 34 § i Kongl.
husesynsordningen dömdes honom brandstodh till, effter nämdens wärdering 3 d:r 16 öre
silf:rm:t, hwarom högre handen han i ödmiukheet har at ansökia.
10. Effter fullmachten af d. 28 hujus kärade munsterskrifwaren wälb:de Anders Holming på
regementzskrifwarens wälbetrodde Nils Molijns wägnar till cautionisterne för frambl. munsterskrifwaren wid Hallens compagnie Olof Holm, nembl. capitein wälb:ne h:r Gerhard Lilliecrantz, Pär Ersson i Öfwerhallen, Nils Jeppessons arfwingar i Goije och Jeppe Grälsson i
[fol. 1016r] Finsätter och Altzen sokn i föllie af deras egenhändige cautionsskrifft d. 20 december 1695, som uppwistes, af innehåld at alla för en och en för alla swara för det Holm för dhe
under händer hafwande medell skulle komma till korta, och sådant genstan giälda af hwariehanda deras lösa och fasta redbareste egendom, hållandes såledz regementzskrifwaren Molijn
i alla måtto skadeslöös, såwijda Holms munsterskrifware tienst angår etz.
Och emedan Holm nu effter sluten liqvidation blifwer skyldig, så för emottagne och om
händer hafde löningzmedell som skantzewachternes förplägning, tillhoopa 271 d:r 9: 15 397/420
silf:rm:t, så anhölt Holming at affter gifwen förskrifning de måtte genstan omgiälla, efftersom
det icke är regementsskrif:ns, utan Kongl. Maij:tz medell och räntor. [fol. 1016v]
H:r capitein med dhe öfrige kunde intet neka till deras gångne löffte, men aldrig förmodat
at han skulle kommit på någon rest, alldenstund han dem altijd gifwit godh förhopning om sin
richtigheet. Men Jacobs [felskrivning för Nils Jeppessons] son i Goije, Erich, förklarade sig
intet afwetta sin faders löffte, men der emoth intygade med de andra cautionisterne länsman
Christen Pärsson, at han och warit nögd med och sielf satt dijt bomärket, det sonen nu wederkiendes, berättandes elliest at effter hans fader alt skall uppgådt i giäldens betalning, så at han
hade hemmanet alldeles inlöst. Brodren Jacob war dödh blifwin och hans enkia såldt bort
hans gård till Erich Hindersson wid Åhn, hwilken tillstod at på kiöpskillingen hoos honom
ännu innestodo 25 d:r silf:rm:t, hwilka till wijdare hoos honom förbödes.
Huru barnen effter Nils Jeppesson delt egendomen wille man hafwa [fol. 1017r] besked,
men deröfwer fans eij annat än en lista 1696 öfwer några lösören, fördenskuld, på Holmingz
begiäran, tillsades Erich Nilsson det anskaffa, hwilket han sade sig intet kunna giöra denne
gången. Öfwer hehla denne Holms skuld hade regementzskrifwaren låtit fatta en pertinent
räkning, sluten hwart åhr för sig, hwilken blef uppläsen, då h:r capitein den samma tillbödz at
see bättre på. Men han förklarade det han höllo regementzskrif:n för en redel. man, som intet
lär annat hafwa dhem påfördt än hwad som rätt ähr, och skulle capitein äntel. taga sig en karl
det at öfwersee, så woro det intet annat än giöra större kostnadt, och ändå betala resten effter
räkningen.
Detsamma hade och Pär Ersson och Jeppe för sig, men dhe[n] förra sade sig intet hafwa
annat at giälda med än hemmanet, [fol. 1017v] hwilket kommer hans barn 1/3 part till, och will
altså släppa dem i hoop medh regementzskrifwaren at accordera det bästa de gitter.
Jeppe Grelsson swarade at han intet ägde at betala med, alldenstund hans hemman och all
egendom woro till hans giäldenärer tillförne förborgat, beklagade och at det woro illa det
regementzskrifwaren intet bättre sedt på Holm än han låtit honom en så stoor skuld på sig
sanka, utan bort hwart åhr sluta.
Holming swarade at Holm intet fått åhrl. mehra peningar om händer än effter anordningen, dem har han och giort räkning före, men så är nu befunnit at han en dehl hoos sig innehållit, det regementzskrifwaren omöijel. kunnat afwetta så länge ingen har klagadt, hwarken
wid liquidationsmöten el. elliest, och så länge har ingen [fol. 1018r] kunat fodra karlen för
någon rest. Men Jeppe beklagade ändå at karlen så länge fått disponera medlen och at den
som det tillåtit borde swara, och intet dhe fattiga och oförståndiga bönder. Hwilket Holming
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förklarade som förr, begiärandes förbudh på all Jeppes egendom, löst och fast, och at Molijn
må niuta desse Kongl. Maij:tz medell först uth, alldenstund Jeppes caution på Alltzens ting d.
14 febr. 1699 är inteknadt, hwilket och af protocollet befans, och som förspöries, han skall
hafwa många giäldenärer.
Slutel. anhölt och Holming at i fall en eller annan af löfftesmännen för sin qvota icke
woro solvendo, det måtte fördenskull de andra det umgiälla, effter förskrifningen, at ståå en
för alla och alla för en, hwilket löfftesmännen lämbnade till rättens ompröfwande, beklagandes än en gång sin olycka. Mehra war intet att påminna, [fol. 1018v] fördenskull öfwerlades
saken till doms och resolverades.
Emellan regementzskrifwaren ehreborn och wälbet:de h:r Nils Molijn, genom munsterskrif:n wälbet:de Anders Holming, kärande, och samptl. munsterskrifwarens wijd Hallens
compagnie, frambl. Olof Holm[s] cautionister, capitein wälb. h:r Gerhard Lilliecrantz, Pär
Ersson i Öfwerhallen, Nils Jeppessons arfwingar i Goije och Jeppe Jönsson i Finsätter, swarande, angående 271 d:r 9: 15 397/420 silf:rm:t som Holm af de under händer hafde compagnie
sampt Järpe skantz wakt medell kommit till korta, och löfftesmännen sökias före, är detta
tingzrättens dom, afsagd på Hallens ting d. 30 novemb. 1703.
Det har fullmechtigen Holming uppwist original cautionsskrifften, daterat Hallen d. 20
decemb. 1695, dhen h:r capitein med Pär Ersson i Hallen och Jeppe Grälsson intet disputeradt, utan sina nampn och bomärken wederkiendtz, hafwandes dher jempte hwad Holms
balance angåår, de icke heller welat eller [fol. 1019r] kunnat bestrijda, hållandes före det regementzskrifwaren som en redel. man, dhem intet har annat påfördt än hwad skiäligt woro. Och
fördenskull, såsom desse cautionister sig förskrifwit en för alla och alla för en, fult gee fullo,
af hwariehanda deras löse och fasta egendom och betala det som Holm skulle på compagniemedlen komma till korta och dhe dheruthinnan hålla h:r regementzskrifwaren skadeslöös,
warandes för denne brist intet hoos Holms änkia at tillgåå, fördenskull och effter den 20 § i
Kongl. executionsstadgan 1669 dömdes ofwannämde löfftesmän, såwäll som Nils Jeppessons
arfwingar i Goije, hwar sin 1/4 part af desse 271 d:r 9: 15 397/420 lembnade ballance at giälda
och betala så långdt deras egendom i löst och fast räcker. Men skulle hoos någon brista, måste
de andra det ärsättia, såwijda dhe sig förskrifwit en för alla och alla för [fol. 1019v] en, till hwilken ända Pär Erssons egendom i Öfwerhallen, Jeppe Grelssons i Finsätter, Nils Jeppessons
samptel. arfwingar i Goije blifwer till Kongl. Maij:tz säkerheet förskrifwit, så at ingen annan
creditor må den angrijpa för än detta alt är guldit. Dock Nils Jeppessons arfwingar, beneficium inventarij, härwijd icke betagit, i fall giälden skulle sig högre än egendomen bestijga.
11. Kyrckioherden ehrewyrdig och högwällärde h:r Erich Staaf påminte Hallens försambling
om stallet wijd prästegården dem tillhörig[t], men nu alldeles förfaller, at dee åth wåren wille
till redz laga, wärcka och dhen uppbyggia å nyo, då allmogen det samma sig fuller intet
undandrogo, men som dhe eij länge sedan hade på stufwudbyggningen stoor bekostnadt
giordt, dy anhöllo dee om några åhrs dilation och för afskedades at dhe fåå anstånd härmedh
till wåren 1705, så at åth åhret hösten 1704 dhe hugga [fol. 1020r] till redz timber och annat
wärcke som härtill betarfwas.
Elliest warnades allmogen redeligen at umgåås med tijonde fiskens och tijonde fogelens
ärläggiande till h:r kyrckioherden, efftersom såwäll effter 1681 åhrs Kongl. förordning som
den förening allmogen 1699 på Frössö landzting medh prästerskapet ingick, det är prästerskapetz rättigheet och allmogens skyldigheet. I widrigt fall lära dhe för slijkt [lagl.] ansees.
12. Länsman angaf en skogzeld som den 2 julij wid pass utkommit på Hammarnäs skogen
och der någon skada giort, men banemannen har intet kunnat fåås igen. Då Erich Olsson på
Hammarnäset relaterade det dragoun Malm, som den tijden rymde härifrån, skall elden utslägt, efftersom han och för Erich Olsson skall tillstådt at han [fol. 1020v] hafft eld wijd Östby
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lägden, derifrån elden syntes komma. Honom förehöltz hwarföre han det icke angaf för länsman, som betygade at han sin flijth giordt, då på eldsläkningen han dijt war, at fåå banemannen, men fåfängt, fördenskull lembnades allmogen tijd till nästa ting at uptäckia banemannen,
el. lär då effter Kongl. Maij:tz placat om skogzeldar procederas.
13. Emedan dragoun Anders Lillie war lagl. instämd af Påll Mårtensson i Åldsta för slagzmåhl, men ändå blef ute, kunnandes uti detta som en slagzmåhls och criminal sak han [intet]
in contumaciam fällas, fördenskull uppskiötz saken och Lille pro absentia dömd till 2 d:r s.m:t
effter processens 2 §.
14. Olof Andersson i Järsta beswärade sig öfwer Jöran Pärsson i Höge och Pär i Kläppe at
dhe på Åldsta ägor, kallades Swartboomarcken, skola tagit upp malm, hwilket [fol. 1021r] som
det woro honom förnär, påstod han derpå förbudh. Ille swarade at det woro på deras skatteskog, hwarest och Ålstad fäbodare Swartboomarcken är belägen, hwar utaf dhe ändå nog
skada skola taga, så med betande som diurs och fogels fångande, eij allenast af Ålhsta män,
utan skola dee och taga andra med sig in, der medelst de och deras hemman stort mehn lijda,
inläggiandes en gammall synedom af åhr 1651 d. 19 augusti, hwar effter befans at malmen är
tagen på Högeskogen och at desse fäbodar jämbwäll der inom äro belägne. Men när el. huru
Ålstad har fått desse bodar fins ingen rättelse om.
Och alldenstund dhen malm som Jöran Pärsson i Höge med Pehr i Kleppe upptagit och
Olof Andersson i Järsta klagar öfwer, är på Höle skog och inom dess rågång, effter 1651 åhrs
synedom, dy böra dhe den behålla, dock at dhermed icke [fol. 1021v] præjudiceras Åhlstad
fäbodar Swartbomarken och slåtten, hwilket dhe af ålder dher hafft, och effter det 1 cap.
Jordb. L.L. böra behålla. Men Åhlstad alldelehles förbudit at giöra Högeman något intrång
och åwärkan på skogen el. andra med sig intaga, utan rätta sig alldehles effter tingzdomen d.
24 octob. 1635.
15. Företogz till äntel. sluuth det på extraordin. tinget d. 6 maij angifne tijdelag af dragoun
Erich Ekman emoth dragoun Anders Bakman. Då dhe bägge stodo wijd sin förra talan, i det
Ekman continuerade i sin då giorde berättelse, men hade inga närmare bewijs dertill, hwar
emoth Backman på det högsta sin oskull contesterade, och at Ekman detta blått utaf afwund
honom at komma illa uth skall angifwit, med förbehåll af reconvention emoth slijkt. H:r
kyrckioherden [fol. 1022r] Staaf berätta[de] och, det han sin största flijt giort och icke en utan
åtskillige gånger hafft Backman före, men han har alt stadigt och med stoor frijmodigheet
nekadt giärningen. Och emedan såledz ingen större upplysning war at hämpta, fördenskull
öfwerlades saken med nämden och enhälleligen resolverades.
Att emedhan inga sådana skiähl eller omständigheeter äro fundne, som kunna binda
dragoun Anders Backman till denne wederstyggelige giärningen, fördenskull och effter det 14
cap Högmålab. L.L. blifwer han för densamma libererad och befrijat, dock detta med underdån ödmiukaste wördnad den högl. Kongl. hoffrätten understält.
16. Länsman Christen Pärsson fodrade capitein edell och manhafftig Erich Lille för 4 d:r 14
silfwermynt kornpeningar för 1698 och länsman måst clarera, efftersom dhen assignation
[fol. 1022v] som capitein d. 10 martij 1699 på samma peningar till regementzskrifwaren Molijn
utgifwit icke blef accepterad, som och länsman den ännu hade och in originale framtedde.
Capitein lät skrifftel. sig uhrsächta för opassligheet och tils han[s] son kommer hem, som
skall öfwertyga länsman at han fått betalningen. Men länsman påstodh dom och sluuth effter
det är cronones räntor och capitein snart lär bli utcommenderat.
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Resol. Såsom siukdom effter processens 2 § är laga förfall, dy upskiutes saken till nästa
ting, dock att länsman eij må komma at lijda, sequestreras hoos regementzskrifwaren af
capiteins löhn 4 d:r 14 s.m:t till laga utslag på nästa ting.
17. Uppbödh Erich Hindersson från Åhn hemmanet Goije 1 gången, kiöpt af Anna Erikzdotter d. 27 octob. sidstl. för 60 d:r silf:rm:t.
18. Såsom öfwersten och vice landzhöfdingen wälborne h:r Carl Hård har genom dess resol.
[fol. 1023r] d. 3 septemb. sidstl. för Jon Olsson i Måläng resolvera[t] at dhe huus han wid rustmästare bostället Hammarnäset har uppsatt och han eij niutit uti den förra huusesynen och
domen, det skulle [honom] det i afräkning komma, fördenskull wardt det nu företagit, och
alldenstund så af synedomen d. 14 junij 1694 som d. 30 octob. 1696 det fans at nya bryggestufwan, kiällarhwalfwet sampt den andra kiällarens reparation, såwäll som täckt på sängestufwan, eij blifwit Jon Olsson godtgiort, derföre wardt det nu considererat och wärderat.
Stufwan för
12 d:r
Bägge kiällarne för
10 d:r
Taket för
16 ör
22: 16
Fördenskull och i krafft af wälbem:t resolution skola dess[a] 22 d:r silf:rm:t komma Jon
Olsson i afräkning på dhe 41 d:r 26 öre silf:rm:t han åhr 1696 är döm[d] för Hammarnääs
byggnad at betala, hwarpå 24 d:r skola wara betalte, och när denne summan lägges dertill, kan
Jon Olsson för samma boställe eij wijdare häffta. [fol. 1023v]
19. Anbelangande den twist som warit emellan Olof Jöransson och dess granne Anders Mårsson i Mårtsund om skillnaden deras [åkrar] emellan, föreentes dhe så att skillnaden från siön
till hampelandet skall gåå rätt linea fram. Men hampelandet wille Anders Mårsson eij cedera,
dock alldenstund det är befunnit alldehles liggia på Olof Jöranssons tegeskifft, såwäll som
hummelgården, hwar emot han ingen fylnad hade, fördenskull afsades att hampelandet skall
Anders Mårsson genstan afträda, men hummelgården behåller han, gifwandes Olof Jöransson
dherföre ärsättning.
20. David Brukman med dess interessenter af afradzlandet Törisbodarne, Halfzbodarne,
Frantz- och Åbogdtmyran, beswärade sig öfwer Påll Ersson i Lååsböhle med consorter, at dhe
förnär till Törisbodarne skola taga barck och dylijkt. Hwilket dhe nekade, inläggiandes deras
afradzbreff 1667 d. 3 sept. på Storfloholmen med sina wissa märken, [fol. 1024r] hwar inom
detta afradzland skall wara belägit som Brukman hafwer, och allenast skall bestå af dhe 2:ne
fäbodar och slåttmyror, men i skogen hade de intet at säija, alldenstund Lååsböhle interessenterne för den skattade och hade der utom ingen slått el. annan nyttning på skogen. [Men
Bryggman wille och få fast dehl i skogen,] hwilket dhe andra wägrade. Och emedan för än
detta slutes, det äntel. bör synas rätta beskaffenheeten häraf och hwad nyttning hwar och en
har, dy uppskiötz det därtill, behållandes Påll Ersson och Anders Olsson i Höle dhen barck
dhe dher fångit hafwa.
21. Såsom lieutnant Christopher Reiten war död blifwen, dy afsades at hans oächta sons
Alexander Höliemans barn skulle effter det 19 cap. Erfd.b. L.L. af lieutn. egendom bekomma
[2] m:k silf:rm:t.
22. Uppbödh länsman i Altzen hust. Kierstins hemman Hammarnäset för giäld 3 gången.
Dito Pär Ersson dess fädernes inlöste hemman Åhn 2 ½ tunl:d 1 gången. [fol. 1024v]
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23. Föredrogo David Bruggman, som åbor cronohemmanet Önsta, at med swågeren Hans
Olsson ibidem om samma hemmans bruuk dhe så blifwit förenade wijd skifftet som stodh
effter fadren, det effter han för hemmanet har caverat hade arfwingarne afsatt till Bryggman
20 d:r silf:rm:t af det löösa och 20 d:r i det fasta, hwar emot han skulle taga hemmanetz byggnad på sig, och de andra arfwingarne från deras caution löös gifwas, efftersom större dehlen
derpå war uthbetalt, hemställandes det till rättens ompröfwande. Och alldenstund såwäll h:r
capitein Lilliecrantz som länsman gåfwo Bryggman godt loford om dess flijth, nämden hölt
honom och sufficient för hemmanetz upprättande, fördenskull wardt Hans Olsson och dess
medarfwingar för deras gångne caution för detta cronohemmanet befrijade. [fol. 1025r]
24. Tillsades allmogen om dragounetårpens förfärdigande el. böta.
25. Förehades contributionslängden.
2. Boskapslängden.
3. Tienstelösa el. lättingar woro här inga.
4. Eij heller giärningzmän.
5. Brännewijns bränneriet wille ingen sig påtaga.
6. Förmedlingar, gamla och nya, woro lijka som förra åhren.
7. Sockneskrifwarerns löhn 1 d:r kopp.m:t. Men färiemäns, profossens etz. som förl. åhr.
26. Bewilliades tålfman Jon Larsson wijd Åhn fasta på faderens inlöste hemman ibid. 2 ½
tunl:d effter kiöpebrefwet d. 12 junij 1701 för 150 d:r silf:rm:t, dock att Tyres Jonson till
dödedagar blifwer i gården boendes effter et särdeles contract.
Sammaledz bewilliades Kierstin Halfwarsdotters wijdh Åhn och dess son Hindrik Olsson
fasta på dess fädernes inlöste hemman [fol. 1025v] ibidem 2 ½ tunel. effter tingzdomen d. 8
octob. 1701, efftersom desse bägge hemman woro 3 gånger lagl. uppbudne och oklandrade
stådt natt och åhr sedan sidsta uppbudet, hafwandes eij heller nu någon härpå at tahla el. säija.
27. Tillstodh länsman Christen Pärsson dess till swågren corporal Brink d. 17 decemb. a:o
1702 gifne fullmakt om arfwetz uthfodrande effter quartermästaren Låck hoos dess enkia.

Ting den 20 och 22 februari 1704
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3491, fol. 1204v–1212v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:25a, fol. 85r–92r, ÖLA (defekt).

Anno 1704 d. 20, 22 februarij höltz ordin. laga ting med allmogen aff Hallens tingelag å
wahnligit ställe, närwarande förra dagen häradzfogden wälbet:de Bertell Alander, och den
senare länsman Christen Pärsson och nämden.
Mårten Pärsson i Myckelåsen
Erik Larsson i Halabacken
Jon Larsson wijd Åhn
Olof Jacobsson i Arfwesund
Jon Halfwarsson i Trappnäs
Olof Eliæson i Järstad
Hällie Jonsson i Ifelnäset
Jöns Pärsson i Wästaneed
Olof Ersson på Näset
Påhl Mårsson i Åhlstad
Olof Simsson i Wästaneed
Nils Hansson på Norderön
1.

Upplästes Kongl. placater som för specificerade finnas.
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2.

Förehades mantahlslängden.

3. Uppböd Erik Hindersson hemmanet Goije 2 gången, Pär Eriksson hemmanet Åhn 2
gången, alt utan klander.
4. Emedan Nils Jeppessons arfwingar i [fol. 1205r] Goije på sidstl. ting blefwo tillsagde med
skiähl wijsa at dee intet arfft sin fader, dy inlade sonen Erick Nilsson dehlningz instrumentet
effter modren d. 7 aprill 1696, hwaraf fans at dhe löösören som fadren tillfallit ringast sig bestijgit till 38 d:r 8 öre silf:rm:t, hwilka sönerne Erik och Jacob finge till dehlning effter fadren,
som straxt effter hustrun dödde. Förutan hemmanet, för hwars halva dehl Erik tillstod sig gifwit brodren Jacob 42 d:r s.m:t, och den andra hälften han behållit. Jacobs enkia war instämd,
men comparerade intet, utan berättades intet äga till bästa mehra än 25 d:r silf:rm:t, som för
hemmanet Goije hennes man tillfallit och sidsta ting hoos Erik Andersson wijdh Åhn, för
arresterades. H:r regementzskrifwaren Molin begiärte at hwad hon eij giälda kunde, Erick
Nilsson måtte häffta före, som egendomen har, och den [fol. 1205v] delat för än giäld gulden
war, betygandes sig restera, sedan 25 d:r silf:rm:t för Jacob äro afdragne, 42 d:r 26 öre silf:r
m:t, för hwilka på begiäran Jacobs egendom inteknades och hans hemman 1 gången uppbödz.
4. Caverade Erik Olsson på Hammarnäset och Pär Byman at dhe 40 d:r 16 silf:rm:t som
hustru Kierstin på Hammarnäset effter tingzdomen d. 30 martij 1701 är skyldig länsmans
swärmoder, enkian skulle 8 dagar effter Gregorij instundande betala och till länsman i Kiösta
lefwerera.
6. Tillstod nämden med samptel. allmogen at de lofwat Nils Hansson på Norderöhn och
dess cammerat 2 öre silf:rm:t till mans för deras reesa till Gefle om 4:de mans skrifningen,
hwilka peningar utfäste foderligast utan gensagu honom tillställa.
7. Saakfältes dragoun Jacob Jerz[?] pro [fol. 1206r] absentia till 2 d:r silf:rm:t effter processens 2 §.
8. Capiteinen wälborne h:r Gerhard Lilliecrantz tilltalade åtskillige 4:de mans rotar för det
de intet ännu skaffat sig karlar, påståendes därföre på dem laga straff. Då bönderne hwar för
sig förklarade at dee giort sin högsta flijt, men för den swåra tijden nu är [ont] om karlar,
ingen kunnat fåå, ståendes i medler tijd den för dragoun som skrifwen är, så at roten ändå
intet är vacant, fördenskull kunde dhe intet för treska och motwillija ansees, eller med några
bötter beläggias.
8.[!] Angående pagagie sadlarne [packsadlarna], som för bönderne restera, så war det en saak
den h:r capitein hade at anlijta häradzfogdens assistence om. [fol. 1206v]
9. Det beswärade sig häradzfogden wälbet:de Bertell Alander öfwer Anders Mårsson i Mårsund at då i afftons han begiärat af honom at han skulle för penningar honom skiutza hijt till
länsmans gården, han det samma eij allenast wägrat, utan och brukadt hoot och en otijdig
mun, påståendes deröfwer på honom laga straff. Då Mårsson beklagade at han skulle med
hästarne giöra reesa till Bärget och hade såledz ondt om tijd, men dock giärna welat skiutza,
men befallningzman warit för hastig och honom slagit, ärkiennandes äntel. sig i detta giort illa
och warit owettig, det han afbad, och fördenskull gafs han honom detta effter denne gången,
med förbehåld om han offtare kommer igen skall detta ståå honom öppet. [fol. 1207r]
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10. Det beswärade sig dragoun Carl Biörkman öfwer löfftesmännen för ödesgården Önstad,
nembl. Nils Hansson på Norderöhn, Olof Mårsson i Tifwarsgården, Gunnar Olsson ibidem,
Jon Pärsson i Wästaneedh och Olof Andersson i Järstad;
1. At för samma hemman han intet kan i rättan tijd fåå sin räntta.
2. At på 2 åhr han intet niutit quarter.
3. At der intet huusrum för honom ähr, utan stufwan såwäll som alt annat förruttnadt.
Illi swarade at alla åhrens räntor han undfått, sånär som på några dal:rs rest för Kyndersmesso terminen, hwilket dhe lofwade med första betahla. För inquarteringen på dhe 2 åhren
nekade de intet at ju Biörkman inte hade fått, och tillades honom derföre 3/4 tunna korn in
alles. [fol. 1207v] Angående dragounestufwa och elliest gårdzbyggnaden, så skall på hemmanet
instundande sommar hållas huusesyn. Men elliest med apart stufwa för dragoun kan bonden
eij graveras, alldenstund effter reglementet dragoun bör låta sig benöija at wara i samma
stufwa med bonden, allenast dhe skaffa honom dertill behörige sängekläder.
11. Det beswärade sig Jöran Pärsson i Höge öfwer åboerne på Anders Olssons och Olof
Pärssons hemman Åldstad, hurusom de forne tijder inkräktadt sig mitt uti hans skatteskog till
fäbodarne, Swartbodarne kallade, hwarest dhe sig alt mehr och mehr uthwidgat med slått,
måssa och barcktagande, förutan at på hans slått med trampande dhe honom stor skada tilfoga, ehuruwäl effter 1651 åhrs synebref, honom all skogen tillkommo wästan den i samma bref
[fol. 1208r] upprepade märken. Samma breff, på pergament skrifwit, upplästes, och fans twisten
då warit mellan häradzfogden Pär Ersson Niure, boendes på Höge, å den ena, och Marby
Wästre gårde, Kläppe och Wällie man på den andra sijdan, då kosan är fastställt från Ramsiö
åmunne i söder till Wälliemannens fäbowäg, då hwad öster om samma linea fans tillkom
swaranderne, men Höge man det på wästre sijdan, det war sig ondt el. godt, nyttigt el.
onyttigt, hwilken dom 1665 på Frösö landzting af h:r generalen Sparre är confirmerad. I
förmågo af hwilka domar Jöran Pärsson påstodh at Ålstad boerne måtte här ifrån. Anders
Olsson i Åhlstad med Nils Hansson på Norderöhn inlade der emoth en tingzdom af d. 20
octob. a:o 1635, då så blifwit förlijkt at Åhlstad mannen skulle behålla och niuta det de bekommit [hade] på deras byte med häst [fol. 1208v] och koo, och rödia långz omkring bowallen
så mycket dee wille, hwareffter dhe alt sedan settat i possession, och kunna desse fäbodar och
slått intet mista utan hemmanens undergång, efftersom och de warit wahne at der tag[a] måssa, som af tingzdomen d. 29 febr. 1696 dhe wille bewijsa. Jöran Pärsson påstod 1635 åhrs
dom wara kullslagen genom synedomen 1651, och altså will han hafwa dom alldehles uth.
Wijdare fans på 1635 åhrs dom baktill skrifwit d. 18 aprill på Hallens ting 1659 at såsom
bytet fans wara emoth böxelbrefwet, så skulle äganden träda till sitt. Men hwar utj samma
byte bestodh el. hwad Jöran fått igen fans ingen rättelse om, och dy påstodh han at fåå sina
ägor igen och råda om sin skog allena. Dhe andra insisterade och sin långl. häfd. Dherpå
[fol. 1209r] öfwerlades saken och resolverades.
Ehuruwäll at Jöran Pärsson i Höge påstår det Åhlstad boerne måtte alldeles afstå deras fäbodar de hafwa inom Höge råågången och på hans skog, efftersom domen af åhr 1651 d. 19
aug. tillärkiänner honom alt hwadh inom samma råågång finnes belägit, ondt och godt, skolandes genom bem:te dom den af contraparterne uppwiste 1635 åhrs dom på samma fäbodar
alldehles wara upphäfwen. Dock emedan desse fäbodar med mulbeten för häst och koo, dhe
hafft från långl. tijder, och hwad 1651 åhrs synedom angår, den warit emellan Höge man och
Bäck med Wälliemannen derföre och Ålstad boerne der utj icke nämbnes, altderföre kunna de
nu mehra der ifrån icke dömas, utan förblifwa dee wijd sin erhåldne [fol. 1209v] gamla häfd,
hwad fäbodarne, beeten och slåtten widkommer. Men elgzwåhnor der at hafwa, så och at taga
måssa, barck och dylikt, blifwer dem wijd 5 d:r s.m:tz wijte förbudit, till dess de med fullom
skiälom fulltyga sig dertill rätt äga. Under samma straff förbiudes de och med trampande och
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betande någon skada at tillfoga Jöran Pärsson på dess slått och ängiar, utan dem alldehles i
frijd lembna.
12. Emedan som Nils Ersson i Höhla tillstod dhe 5 d:r silf:rm:t jordepenningar han war
skyldig swågren dragoun Mårten Burman, dy dömdes han dem foderligast inom et åhr betala.
Och ändock han wille påstå sig betalt dhe 5 d:r silf:rm:t sampt 12 öre s.m:t Burmans hustru
hade at fodra. Dock som han effter det 33 cap. Kong.b. L.L. eij gitte sådant bewijsa, fördenskull dömdes han och samma p:g:r Burman tillställa. [fol. 1210r]
Anbelangande Burmans beswär öfwer den felachtige dragounestufwan, så tillsäijes Nils
Ersson i wår uppbyggia och färdig giöra, då och hehla gården i sommar skall synas och Nils
Ersson för det som fehla kan, lagl. plichta.
13. Emedan öfwerstelieutn. wälborne h:r Bengdt Ribbing har den 9 novemb. sidstl. uppå Jon
Hälliessons anhållande i Ifelnäset med dess rotelagar resolverat at af dhe 16 d:r silf:rm:t de
gifwit deras lägde 4:de man Jon Pärsson, som död blifwit, roten skall hafwa igen hwad i
behåld är, sedan wederbörande äro förlijkte för den tijd han tient. Altså hade han nu instämdt
Jons stiuffader Nils Bärg, sådan egendom at uppgifwa, den han äntel. nämde, nembl. 6 caroliner contant, 1 ½ tunna korn, 3 caroliner länte till Jon Högman, 1 st. halsduuk à 1 carolin,
ehuruwäll [fol. 1210v] Berg förmente at modren det borde behålla som arf. Dock som h:r
öfwersteleutn., som öfwerstens Vills wijd regementet företräder, det har afslutit, måste
parterne sig dermed nöija låta, så att Jon Hälliesson med dess interessenter åter bekomma
desse pertzellar, till 10 d:r 24 silf:rm:tz wärde, efftersom för den tijd Jon har tient, nembl. från
Michaelis till först in novemb. dhe 5 d:r 8 s.m:t han förödt, tyckes wara nog.
14. Emedan som på fändrike boställe Hälliesund förl. höst dess badstufwad hehl färdig med
1/2 tunna mälder af en olyckelig wådeld är förbränd, fördenskull effter det 37 cap. Bygg.b.
L.L. och 34 § i Kongl. huusesynsordn. dömdes det till brandstod för badstufwan 6 d:r 21: 8
och för kornet 24 öre silf:rm:t. [fol. 1211r]
15. Alldenstund Anders Pärsson i Öfwerhallen utan laga förfall uteblifwit wid liquidationsmötet förl. höst, dy fältes han för slijk motwilligheet till sina 3 m:k silf:rm:t effter det 33 cap.
Ting.b.
16. Dömdes Hällie Jonsson i Ifellnäset effter 37 cap. Bygg.b. L.L. och 34 § i Kongl. husesynsordningen at undfåå brandstod för dess genom wådeld förbrände smijdia, wärderat för 14
d:r silf:rm:t.
17. Med Jon Halfwarsson i Trappnääs intygade nämden at hans smijdia nyligen genom en
oförmodel. wådeld förbrunnit, dy effter det 37 cap. Bygg.b. L.L. och 34 § i Kongl. huusesynsordningen dömdes han at niuta bran[d]stod 10 d:r silf:rm:t.
19.[!] Alldenstund effter noga hållen ransakning Nils Bengdtssons sterbhuus på Näset sampt
smijdian befunnes [fol. 1211v] genom en olyckel. wådeld wara i aska lagde, fördenskull och
effter det 37 cap. Bygg.b. L.L. och 34 § i Kongl. husesynsordningen, dömdes han derföre sig
till upprättelse at bekomma brandstod 14 d:r silf:rm:t.
18.[!] Emedan på skedd undersökning det befans at Anders Mårssons smidia i Trappnääs för
någon tijd sedan genom olyckel. wådeld uppbrunnit, dy effter det 37 cap. Byggningab. L.L.
och 34 § i Kongl. husesynsordn. dömdes han at niuta brandstod 10 d:r silf:rm:t.
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20. Tillsades här såwäll som i andra tingelagen allmogen sig at angifwa som något till lieutn.
Reiter woro skyldige, då länsman Christen Pärsson fans annoterad för 25 d:r silf:rm:t, dem
han nekade, williandes wijsa sig hafwa af honom at fodra, som [fol. 1212r] honom till nästa ting
lembnades.
H:r Nils Sundell war och något skylldig, men wiste intet, utan hans hustru, hwilken till
nästa ting bör sig häröfwer förklara.
Så berättades och lieutn. Lille hafwa et tält, giort i lag med Reiter, hwaraf Reiter en dehl
tillkommer, deröfwer hans förklaring skall infodras.
Här i Trappnääs hoos Anders Mårsson war och 1 ½ tunna korn lemnadt, något skiämt,
wärderades dy för 2 d:r s.m:t tunnan.
21. Öfwersågz hållen husesyn på rustmästare bostället Hammarnäset wijdh Hallens compagnie, det frambl. rustmästaren Carl Lind 3 åhr bebodt och Nils Ekeroot förl. fardag tillträdt.
Lind graveras för dess
Der emot giort reparation för
12 d:r
3 åhr med 6: 21: 8 åhrl.
20 d:r
Rester
8 d:r
20 d:r
20 d:r s.m:t
[fol. 1212v]

Hwad ändå brister, som af synemännen är uppfördt 78 d:r 8 öre silf:rm:t, åligger successorn på dess åhrl. byggnad effter handen förfärdiga.
22. Efftersom löfftesmannen för cronohemmanet Åldstad wille skaffa kiöpman dertill, dy
tillsades länsman med några nämdemän öfwer dess härligheeter noga ransaka, på det at det
sedan tillbörl. må blifwa wärderadt.

Ting den 31 oktober och 2 november 1704
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3491, fol. 1675r–1684r, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:25b, fol. 467r–474v, ÖLA (defekt).

Anno 1704 d. 31 octob. sampt d. 2 novemb. höltz ordin. laga ting med allmogen af Hallens
tingelag, närwarande häradzfogden wälbet:de Bertill Alander, förra, och länsman senare dagen. Och samma nämd som wijd wåhrtinget finnes anteknadt.
1.

Upplästes Kongl. placaterne.

Förehades contributionslängden för innewarande åhr.
2. Boskapslängden.
3. Tienstelösa och lättingar angofwes inga.
4. Bränwijns brännerijet wille sig ingen antaga.
5. Medh förmedlingar, gambla och nya, wara lijka beskaffadt som för.
6. Fruktbare capitaler angofwes inga.
7. Sochneskrifwarens, brofossens, färie- och fiälstufwumäns löningar lijka som för. Brofogdens [fol. 1675v] beställning ingen för detta åhr.
2.

3. Uppå regementzskrifwaren Molins wägnar och begiäran uppbödz Erich Nillssons hemman i Goije för gången caution af hans fader för munsterskrifwaren Holm effter häradzdomen
d. 20 febr. sidstl. 2 gången, förbehållandes sig regementzskrifwaren interesse, effter Erich
Nillsson icke dhen ringaste willigheet wijsar att sig dess skulld afbörda.
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Erik Hindersson [upböd] hemmanet Gåije 3 gången. Pär Ersson hemmanet Åhn 3 g.
4. Öfwer det arf som ryttaren Erik Hålgersson fodrade af Olof Pärsson i Byen och han wid
skifftet 1691 emottagit för Holgerssons faster Anna Ersdåtter i Röroos att förwara, hwilken
sedhermehra genom döden är afgången, och sig skall bestijga till 6 d:r s.m:t, förentes
[fol. 1676r] parterne såledz att på fadrens wägnar Jon Olsson lofwade medh 4 caroliner betala
koon som störtat, och det andra in natura restituera, nembl. contant 1 d:r s.m:t, 1 st. kista, 1 st.
gammal gråå klädesråck och 1 paar fina hanskar, hwilken föreening tingzrätten medh dom
bekräfftade.
5. Angående en biörn som Anders Mårsson i Mårtsund hade instämdt Jon Larsson widh
Åhn före, blefwo dhe så förente att Mårtensson dess prætention på samma biörn alldeles afstod och falla lät.
6. Igenom furijdaren Båckhofsiö kära[de] rustmästareenkian Cattarina Albom till rustmästaren Nills Ekeroot om 12 d:r k.m:t för dess frambl. mans monderingzpenningar, dhem Ekroot
lofwade till nyåhret att betala, men öfwer [fol. 1676v] dhe 4 ½ d:r k.m:t för beredne monderingen skulle dhe liquidera apart, emedhan som på dhen, Ekroot hade något betalt.
7. Jon Larsson wijd Åhn på hustru Märit Andersdåtters wägnar från Mårtsund, kärade till
Anders Mårtsson ibidem, först om 4 d:r 17 s.m:t hon sin andehl fodrar af dhen wijd Mårtsund
lembnade monderingen, och sedhan 5 d:r 5 öre 12 s.m:t uthaf dhen beredne monderingen,
efftersom alt sådant hon påkostadt och Anders till nytta wijd gården lembnat. Anders påstod
att effter 1703 åhrs tingzdom d. 29 octob., monderingen under dhe 180 d:r s.m:t penningar för
hemmanet skulle begrijpas, efftersom ochså wijd skifftet och då om hemmanetz kiöpslagades
skall blifwit slutit.
Men det nekade Jon Larsson, inläggiandes en förteckning öfwer dhe sorter som enkian
kiöpt eller påkåstadt. En dehl nekade Anders [fol. 1677r] till, såsom skoorne, strumporne,
skiortan och liveriekistan, men hwad på paijråcken är kåstadt, sadhe Anders att det warit
enkians skyldigheet emot det hon niutit halfwa hemmansräntan, så och augmentet i proportion
emot halfwa hemmanet som hon brukadt. Men dhe 5 d:r 22: 12 till beredne monderingen hade
hon intet utlagdt, hwilket rustmästaren Ekroot, som dhermed hafft att giöra, wiste betyga.
Men dher emot sade han att enkian till dhe andra sorterne hade lagdt för sin quota.
Af 1703 åhrs dom fans Anders hafwa påstådt det under hemmanskiöpet monderingen
skulle begrijpas, men dheröfwer är intet resolverat wijdare än parterne är lembnat det lagl. att
uthföra. Wijdare inlade länsman arfzlängden effter Mårten i Mårsund af d. 15 octob. 1700,
hwaraf, ibland annat, fans att monderingen skulle komma under gårdzkiöpet. Mågen Olof
[fol. 1677v] Ersson i Järsta påminte och att stiufmodern wijd skifftet fått 6 tunnor korn, 2 st.
koor och 3 r.d:r för enkiesängen, hwar emot hon intet mehra skulle hafwa att fodra, eij heller
för jordepenningarne, tillståendes dher hoos att monderingen skulle under gårdzkiöpet begrijpas, och som stiufmoderen utom bem:te pertzelar uppborit 30 d:r s.m:t, så wille han hafwa
det samma igen, och hon intet taga dubbelt. Saken öfwerlades och slötz.
Att såsom wijd arfskifftet det blifwit slutit att monderingen skulle under Mårtsundz
hemmanets kiöp begrijpas, hust. Märit eij heller kunnat bewijsa hwad hon på dhen kåstadt,
hwilket det, wara som det wara kan, så woro det hennes skyldigheet hålla dhen wijdh makt,
emot det hon räntan af hemmanet uppborit, fördhenskull kan rätten icke heller någon
[fol. 1678r] dehl af samma mondering tilläggia henne, uthan blifwer Anders Mårsson från
hennes åtahl befrijad. Hwad Olof Erssons protest i Järstad angår om 6 t:r korn, 2 koor och 3
r.d:r hust. Märit skall uppborit för sin rätt, så kan rätten sig dher[öfwer] intet uthlåta för än
hon lagl. blifwer instämd.
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8.

Uppböd Mårten Mårsson hemmanet Bäck effter fadrens giorde sluut d. 26 jan. 1698, 1 g.

9. Upplästes den transport som dragoun Mårten Burman, till Kongl. armén uthcommenderad, har d. 29 april sidstl. gifwit Pär Ersson i Kläppe, att som han honom betalt dhe 5 d:r 12
s.m:t som Nills Ersson i Höla d. 20 febr. sidstl. är dömd honom att tillställa, dy skulle han
samma penningar aff Nills Ersson igen hafwa att undfåå. Och emedhan Nills [fol. 1678v] Ersson icke hade dher emot att säija, dy skulle han samma 5 d:r 12 Pär Ersson genstan tillställa.
10. Länsman kärade till Olof Ersson i Lååsböhle huru hoos häradzfogden han honom förklagadt det han till Jon i Wälwijken försåldt hans noot, så berättade länsman att [Ol.] Ersson
hadhe för 6 åhr sedhan pantsatt eller såldt en noot till Halfwar i Qwitzle för 5 r.d:r. Förl. wåhr,
när skifftet dher skedde, togz samma noot för Tyris fodran i Böhle 4 r.d:r och 1 r.d:r tillkom
enkian, och att Erik Olsson om han wille, skulle inom 14 dagar han fåå igen lösa, hwilket eij
skedde. Lijtet dher effter hade Jon i Wälwijken frågadt länsman om han wiste någon noot till
salu, då länsman wijsat honom till Qwitzle, derest dhe accorderat, tillställandes Jon 5 r.d:r och
enkian skaffade nooten [fol. 1679r] till kyrkian. Dher togo h:r Nills drängiar dhen emot och
folade till Marby. Nu går Olof Ersson och angifwer länsman hafwa såldt hans noot, dherpå
fåår han häradzfogdens sedell att nooten till laga uthslag in sequæstro, dherpå Olof Erson
genom tålfman tagit nooten, som nu ståår hoos Olof Eliæsson. Och mehra hade länsman sig
dhermed eij befattadt, sökiandes laga straff för ohemult angifwande. Olof Ersson påstod sig
aldrig såldt, uthan pantsatt nooten. Dher emot insisterade enkian i Qwitzle, hust. Karin, att
han sålde dhen fullkombl., men wittnen hade hon inga. Elliest giorde hon länsman aldeles frij,
att han intet sig lagdt uth om nooten eller såldt henne till Jon i Wälwijken, det [Olof] påstod,
men hade dhertill inga wittnen, wederkiändes der hoos att Jon inga penningar fått, emedhan
[fol. 1679v] han medh Tyris hade accorderat och honom betalt, hwilket Pär Ersson i Åhn
nekade, ty dän r.d:r Olof gifwit Tyris hade Olof igentagit, sedhan Tyris fick sina penningar af
enkian i Qwitzle, hwilket Olof måtte äntel. tillstå så wara tillgångit.
Sedhan klagade länsman att hoos Olof Ersson han till probsten Lundels stärbhuus effter
ordres hade hoos Olof Ersson arresterat 2 st. koor och 1 tunna korn, hwilket korn Olof sedhan
uppädt, och såledz brutit arresten, willjandes derföre hafwa honom till plicht. Olof swarade
att länsman intet korn uttagit, uthan som det låg otruskat, hade länsman sagdt att och stärbhuset skulle i betallning hafwa en tunna korn, dhen dhe skulle fåå, men annorledes kunde
länsman eij heller påståå det wara gångit.
Resolutio. Såsom det eij kan finnas att länsman [fol. 1680r] Christen Pärsson har någon
noot för Olof Ersson i Lååsböhle bortsåldt, dy för hans ohemule angifwande i detta war der
han befrijad. Men hwad nooten anbelangar, så emedhan Ol. Ersson på dhen har fått 5 r.d:r af
Halfwar i Qwitzle, hwars enkia för lijka summa dhen bortlåtit till Jon i Wälwijken, dy böör
han nooten behålla till dess han fåår sina penningar, för hwilka Olof Ersson bör laga interesse
gifwa till dess han dhem betalar och nooten dess innan i Jons wärio lembnas. För arrestebråttet befrijas Ol. Ersson, alldenstund det af intet wärde befinnes.
11. Gamble mannen Pär Ersson wijdh Åhn afsade sig för dess bräkeligheet skulld hemmansbruket och det uppdrog yngre sonen Pär Pärsson, efftersom dhen äldre, Erik Persson, war dragoun och dherom intet skiötte. Dock tillsades [fol. 1680v] han härwijd intet undersleff bruka,
uthan barnen afwittra och låta Pär Pärsson medh dhem om hemmanet kiöp giöra.
12. Halfwar Olssons enkia i Qwitzle, hustru Karin, beklagade att stiufsonen Jon Halfwarsson
skall alldeles willia henne från hemmanet drifwa, ehuruwäl mannen medhan han lefde tillsagdt henne och hennes dåtter bruka halfwa hemmanet eller och fåå underhåld, som wittnen
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skola intyga, och dy afsades att till dess stiufsonen henne lagl. uthwinner, hon bör halwa
gården bruka, hälst hon härtill dhen halwa medh honom innehafft, eller till dess dhe wijdare
föreenas kunna.
13. Uppwijstes hållit arfskiffte d. 5 april sidstl. effter Halfwar Olsson i Qwitzle, hwarwijd
charta sigillata och dhe fattigas dehl observerades. [fol. 1681r]
14. Såsom Olof Nillsson i Häll[ie]sund effter laga stembning eij comparerade emot Nills Olsson i Mälbyn om 12 d:r s.m:t effter obligation d. 31 jan. 1700, dy, i krafft [af] Kongl. Maij:tz
process 2 §, företogz saaken, och såsom obligation fans klar, dy effter det 33 cap. Kong.b.
L.L. dömdes Ol. Nillsson skuldhen 12 d:r s.m:t foderligast att betala, så och i expenser 1 d:r 4
öre s.m:t, hwilka penningar Nills Olsson emot borgen må lyffta och Ol. Nillsson om domen
genstan ansäija, på det att om han will saken återwinna, han det på nästa ting må giöra. För
utheblifwande böter Ol. Nillsson 2 d:r s.m:t.
15. För det att Olof Ersson i Lååsböhle kallat länsman falskhund dömdes han effter det 43
cap. Ting.b. att böta 3 m:k s.m:t.
16. Angående några jordepenningar [fol. 1681v] som på sin hustrus wägnar Pähr Tholsson i
Wällwijken hade af Olof Jonsson i Backen att fodra, förentes dhe så att Olof Jonsson till nästkommande Gregorij skall betala till Tohlsson 4 r.d:r och en twe-ähringzbååt, hwilken föreening tingzrätten stadfästade.
17. Dhen carolin som Pär Åhman war skyldig Olof Jöransson i Mårsund uthfäste Åhman
genstan betala.
18. Uthaf det skadestånd som sig belöper för en sönderskuten bössa föreentes Pehr Dahlberg
och Sven Åhman att dhensamma betala 1/3 part af bössans rätta wärde, hwilken förlijkning
rätten stadfästade.
19. Pär Mårtensson i Gåije hade att fodra af Påhl Siulsson från Lååsböhle 6 d:r 24 k.m:t, för
hwilket han tilltalade [fol. 1682r] Olof Ersson, som Siuls[sons] hemman innehafwer. Ille swarade att för Siulssons dehl han uthbetalt till h:r Nills Sundell 50 d:r s.m:t, det andra tillkom
systren Sigrid och mehra kunde han eij utbetala. Länsman sadhe att hemmanet är wärderat för
105 d:r s.m:t, halfft brodren och 1/2 systren, effter deras inbördes föreening, deraf länsman
betalt till Siulsson dhels, en dehls till hans creditorer 50 d:r s.m:t, för hwilket h:r Nills honom
uthlöst, men Ol. Ersson som bördig, h:r Nills der uthur wunnit. Olof Ersson wille wetta huru
länsman desse 50 d:r uthbetalt, förmenandes att Pär Mårssons fodran, såwäl som h:r probsten
Lundells, för hwilken han excequerad blifwit, lär och dher uthi wara. Länsman sade sig det
skolat wijsa om han dhet föruth wettat. Och emedhan det fans nödigt, så och att Påhl Siuhlsson jempte dhe som öfwer kiöpet warit medh länsman komma att höras för än saken
[fol. 1682v] slutes, dy skiötz det upp till nästa ting.
20. H:r capitein Lilliecrantz lät 2 gången uppbiuda hemmanet Kläppe, hust. Kierstins, 1702
d. 26 martij 1 gången uppbudit, och det för felachtig bygnad. Jon Embräktsson hade detta
hemman emottagit och derpå 7 d:r s.m:t betalt, begiärandes bli säker dherom, till hwilken
ända han tillsades dheröfwer ett wist kiöp och sluut att giöra.
21. Enar Mårsson i Mykelåsen fodrade Erik Olsson på Näset 1. om en strijskiorta och ett paar
strumpor som honom skohla restera för det sidsta åhret han war hans dragoun; 2. fehlar och
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för samma åhr och dhe sidsta terminerne 4 d:r 16 s.m:t som han nu påståår utbekomma. Erik
Olsson nekade sig något wara skyldig, ty som skiortan och strumporne [fol. 1683r] intet blefwo
färdige för än andra åhret, dy hade dragoun som effter kom det tagit. För penningarne hade
Enar fått 1 gammal maatsäck till mötet. Enar swarade att dhen hade Erick honom gifwit, som
han sielf sagdt, att han det intet räkna wille, ty elliest hade Enar kunnat skaffat sig maatsäck
sielf. Erich swarade att han det alldrig sagdt eller lofwat då han legde honom till dragoun.
Enar sadhe att dhe andra bönderne så plägade gifwa sina swäntienare, hwilket swarades wara
som dhe contractera sins emellan.
Saken blef härpå öfwerlagd och resolverat. Att såsom Enar Mårsson för sidsta åhret ingen
skiorta eller strumpor har fått, dy åligger Erik Olsson honom detsamma genstan tillställa. Och
emedhan om maatsäck på möten intet fins accorderat, eij heller några wittnen huru eller på
hwad sätt Erik Olsson [fol. 1683v] har dhem gifwit till Enar Mårsson, dy bestås allenast hälfften, så at Enar har 24 öre s.m:t att undfåå.
22. Alldenstund effter skedd undersökning det befans att dhen eldh som förbrändt badstufwan för Olof Ersson i Ytterhallen af wåda tillkommit, warandes badstufwan medh 1/2 t:a korn
tillhopa wärderat för 3 d:r s.m:t, dy effter det 37 cap. Bygg.b. L.L. och 34 § af Kongl. husesynsord. dömdes honom brandstod till, som högre handen ödhmiukel. underställes.
23. H:r capitein Lilliecrantz beswärade sig öfwer dess grannar i Träkstadlägden, att dhe willia
honom alt för när gånga [på] boställes skog, begiärandes syyn till laga skillnadz erhållande,
hwilket bewillias, dock medh förbehåld att innan synen skeer h:r landzhöfdingen någon förordnar [fol. 1684r] som effter Kongl. förordning cronoboställes rätt invigilerar, i medler tijdh
förbiudes all åwärkan.
24. Såsom det eij kunde finnas att dragoun Jon Högman stulit el. tänkt stiäla dhe 4 caroliner
som drängen Anders Larsson i Höge tappat, effter wid heemkomsten han dhem honom straxt
uppwisat, dy wardt Högman i detta frij ärkiend.
25. Wärderas ett duunkalfskins bålster och fårskins fäll som för pijgan Barbro Mikelsdåtter
blifwit pantat af h:r capitein Erich Lille för 7 d:r s.m:t.
26. Wärderades cronohemmanet Åhlsta 4 t:l för 36 d:r s.m:t och högre böd ingen, det Olof
Andersson i Jälstad till crono wille lösa.

Ting den 27 och 28 mars 1705
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3821, fol. 179v–190v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:26a, fol. 158r–166r, ÖLA (defekt).

Anno 1705 d. 27, 28 martij höltz ordinarie laga ting med allmogen af Hallens tingelag, närwarande länsman Christen Pärsson och ordin. nämden.
[Olof Ersson på Näset
Olof Jacobsson i Arfwesund
Jon Larsson wijd Åhn
Hällie Jonsson i Ifelnäset
Jöns Pärsson i Wästaneed
Jon Halfwarsson i Trappnäs
Olof Eliæson i Järstad
Olof Simsson i Wästaneed
Olof Ersson i Hallen
Pär Mårsson i Goije
Påhl Mårsson i Åhlstad
Olof Jöransson i Wällie]
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1. Uthi Mårten Pärss ställe i Myckelåsen antogz till tålfman Olof Jörnsson i Wällie, som
dess eedh aflade.
2.

Upplästes dhe Kongl. placater som wijd Ragunda anteknade finnas.

3.

Förehades mantahlslängden för innewarande åhr. [fol. 180r]

4. Emedhan som David Brukman på Norderön tillstod dess skuld till Anders Ersson i Ytteråcke, en d:r 23 s.m:t, dy dömdes han dhem till nästkommande Michaelis att betala, så och i
expenser 24 öre s.m:t, alldenstund uthi en så klaar saak han låtit draga sig för rätta och giöra
sin wederpart bekostnad.
5. Hans Larssons enkia från Wärkön hust. Ingeborg beswärade sig öfwer mågen Pehr Byman, hurusom dhen häst han några åhr af henne hafft på foder eng till lega, han skall förl.
winter lånat dragoun Påhl Moberg att hafwa till Norrie, men hästen under wägen eij bättre
blifwit hanterat än han blifwit död, henne till stoor skada i dess fattigdom, påståendes derföre
betalning 9 plåtar, som henne för samma häst blifwit budit.
Byman tillstod sig haft hästen på lega, och i winter till Norrie legat honom till Moberg,
wettandes eij annat än han honom wäl hanterade. Det och Moberg påstod, efftersom han
fo[u]ragerat [fol. 180v] honom det bästa han kunde, förmenandes det af någon siukdom hästen
död blifwit. Byman sade att under wägen han tröttnat wijd Åcke och dödde på siön wijd
Hallen. Till äfwentyrs lär Moberg kiört för strängdt sedan han tröttnade, hwilket han nekade,
säijandes att hästen war uthswulten af Byman, hwilken påstod hästen eij mehra wärd warit än
6 ½ plåt, hwilket och dhe af nämdhen intygade som honom sedt hade. Byman wille och att
om hästen han skall betala, det Moberg måtte med honom dheruthi interessera, hwartill han
nekade. Men hust. Ingeborg påstod sina 9 plåtar fullt uth för hästen. Saken öfwerlades och
resolverades.
Såsom effter det 8 cap. Kiöpm.b. L.L. låhn böör leendes framgåå och eij missfaras, uthan
fullom giäldom återgiäldas, fördenskull och i krafft af bem:te capitel skall Pehr Byman dhenne häst han till låns hafft af dess swärmoder hust. Ingeborg wara hennes man före, att hon fåår
sin betalning [fol. 181r] före 13 d:r s.m:t, hwaruthi dragoun Påhl Moberg med honom böör interessera till 4 d:r 10 öre 16 s.m:t.
6. Olof Ersson på Hammarnäset kärade till dragoun Pär Bymans hustru Elin för det hon en
och annan gång skall bortstulit foder från hans boskap i fähuset, hwarest sedhan han åthskillige gånger hade fodret saknadt, han en gång lagdt sig dher på luur, då hon äfwen giorde
det samma, då han det tagit af henne, påståendes dheröfwer på henne laga straff. Illa nekade
alldeles härtill, klagandes på hennes wägnar mannen det Olof Ersson skall slagit henne då hon
kom i fähuset att gie sin boskap foder, efftersom dhe sin boskap i ett fäähuus tillsammans
hade.
Olof Ersson swarade att när han tog det stulne fodret af henne, han gifwit henne en släng,
dhen hon wäl förtiente för sin odygd, undrandes hwi hon budit och gifwit honom ett floor i
förlijkning om hon war oskyldig. [fol. 181v] Illa nekade sig gifwit honom någon förlijkning,
uthan skall Olof Ersson sielf tagit det af henne, hwilket han nekade, beropandes sig på Erik
Olsson på Näset, hwilken berättade att dhe bägge warit hoos honom och hon tillstådt sampt
bedit om förlåtelse, lofwandes gifwa förlijkning, och lijtet effter Olof Ersson kommit till
honom med ett floor och sagdt att han det af Elin bekommit i förlijkning, lembnandes det
hoos honom, hwilket hon alldeles nekade, begiärandes tingzallmogen till wittnes om dhe
något sådant med henne förstådt hade, jäfwandes och Erik Olsson, som dhen dher war hennes
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afwundsman. Hon tillböd och eeden att hon war oskyldig, dher emot Olof Ersson wille giöra
eedh å sin sijda.
Resolutio. Såsom inga fulla skiähl å Olof Erssons sijda i Hammarnäset kunnat upptees,
som gitta öfwertyga hust. Elin ibidem hafwa från hans boskap bortstulit något foder, dy effter
hennes tillbud, såwäl som det 9 cap. Tiuf.b. L.L. [fol. 182r] skall hon sig med sielf sins ede
betyga. För det Olof Ersson gifwit henne ett slag, böter han effter det 13 cap. Såramålabalken
med willia L.L. 3 m:k s.m:t.
7. Dhet hade wäl Bertill Pärsson på Hammarnäset instämdt Bängt Mårsson i Wällwijken för
2 t:r sill han för dugel. af honom kiöpt, men när han dhermedh kom till Hälsingeland fans
dhen war små till mindre än strömming, fördenskull, som med attester Bertill Pärsson bewiste
att han på bägge tunnorne förlorat 8 carol:r, dy påstod han dhem åther. Mårsson comparerade
intet, uthan berättades elliest, dock uthan bewijs, att han woro siuk, altderföre effter processens 2 § företogz saaken, och resolverades att Bengt Mårsson skall ärsättia skadan medh 8
caroliner, ståendes dock honom öppit wid nästa ting wijsa dess förfall och saken återwinna
om han gitter, åliggiandes Bertell Pärsson att genstan honom om domen ansäija, och dher han
[fol. 182v] så will, tillåtes honom emot borgen desse penningar lyffta och till sig taga.
8. Olof Ersson i Lååsböhle tilltalade dess rotelagar Jon Hälliesson i Ifillnäset, Jon Halfwarsson i Trappnäs, Anders Olsson i Höla och Märit enkia ibidem om wedergiäldning för dhe 2 ½
weka han födt dragoune stoet, som af biörn blef rijfwit och derföre casserad, [såldes] till
Anders Olsson. Anders Olsson swarade att han för sig, Jon i Ifillnäset och Jon i Trappnäs det
födde i 3 wekor, Märit enkia en weka och dessuthan gifwit Olof Ersson 1/2 lass höö. Olof
Ersson wille af dhe andra hafwa mehra, effter 3 wekor för dhem emot honom war för lijtet.
Wijdare fodrade Olof Ersson dhem samptl. om 11 d:r s.m:t som han wille hafwa för det
stoo som han i detta casserades ställe insatte, efftersom förl. sommar wargarne det ihiel rifwit.
Illi swarade att det aldrig blef tagit under monderingen, mindre dherom dhe medh honom
accorderat och kiöp giordt, det och corporal Lilleman wittnade, [fol. 183r] och dy wille dhe
honom i samma skada intet beståå. Wijdare bewijs hade Olof Ersson intet. Saken öfwerlades
och slöötz.
Angående Olof Erssons påstående i Lååsböhle att uthaf dess rotelagar undfåå wederlag
för det han 3 wekor födt deras samptel. dragoune stoo, så finner rätten dhem dher emot födt
det samma, dock icke till fyllnad och proportion emot Olof Ersson, dy skola Jon i Ifillnäset,
Jon Halfwarsson i Trappnäs och Anders Olsson i Höla för sin qvota tillhopa gifwa till Olof
Ersson 24 öre s.m:t, men Märit enkia har för sin dehl giort fyllest.
Och emedhan Olof Ersson intet kan bewijsa att hans stoo i det casserades ställe blifwit
under monderingen antagit och rotelagarne dherom medh honom kiöpslagat, dy kan wijd så
beskaffadt saak häradzrätten icke heller dömma dhem dherföre att betala, uthan dhem i detta
måhl befrija. [fol. 183v]
9. Dragoun Olof Mällman i Hälliesund beswärade sig öfwer Gunnar Nilsson och Halfwar
Jöransson ibidem öfwer det att deras swijn med bökande skola dhem stoor skada tillfogadt på
hans eng till 5 lass, påståendes dherföre wedergiäldning. Illi nekade dhertill, föregifwandes att
dhe hafft sina swijn i åkren instängde. Mällman frågade hwem som intagit Nills Gunnarssons
swijn från Hogstad. Illi swarade att dhe intet hade dhem intagit, uthan lära Ericks swijn uthi
Snusbacken skadan giort, hwilket mäst war skedt genom Mällmans felachtige giärdzellgård.
Olof Jacobsson i Arfwedsund sade sig eij kunnat förståå skadan warit mehra än 1 lass höö.
Fändricken Reuter klagade att och honom war skada skedd, begiärandes dheröfwer syyn,
hwilket och Mälman begiärade, till hwilken ända saken till nästa ting uppskiötz, att dessinnan
synas, och då kan jembwäl Nills Gunnarsson stämmas med Erik i Snusbacken. [fol. 184r]
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10. Emedan som gamble mannen Christen Jonsson i Kläppe påstod att äntledigas från dhen
caution som han gådt i för åboen på cronohemmanet Böhle, Pär Christensson, dy hade Pär i
Christen Jonssons ställe förmådt sig Jon Tagesson från Månsåsen i hans ställe att gåå i löffte,
hwilket Jon Tagesson närwarande tillstod, så att för 1/2 hemmanet emot förrige löfftesmannen
Pär Andersson i Swedie han fullkombl. caverade, efftersom och dessuthan Pär Christenson
hemmanet wäl hade bygdt och omlagadt. Så att i anseende till alt sådant Christen Jonsson från
dess löffte för Böhle hemmanet alldeles libererades och frijdömdes.
11. Angående det hästebyte som Påhl Mårsson i Åhlstad och Pär Ersson i Kläppe twistade
om, blefwo dhe äntel. så förlijkte att Pär Ersson gifwer Påhl Mårsson 4 caroliner, behållandes
hwar och en det han fångit hafwer, dherwijd och häradzrätten lät förblifwa. [fol. 184v]
12. Förordnades länsman medh några tålfmän att instundande wåhr syna dhen byggnad som
landboen Olof Kiempe har 1704 giordt på lieutnantz boställe Järsta.
13. Uppböd Erick Nillsson i Gåije en slått wijd Åhn, som Pehr Byman hade för 9 åhr sedhan
honom pantsatt för 10 d:r s.m:t 1 gången, på det att Byman måtte den igenlösa.
14. Uppböd Mårten Mårsson hemmanet Bäck 2 gången, af dess syskon inlöst.
15. Efftersom Pär Andersson i Swedie för ålderdom skull eij förmåtte längre dragas medh sitt
hemman, dy hade han det upplåtit sonen Nills Pärsson, hwilken dherföre för hemmanet
inskrefz, medh förmaning att härwijd intet undersleef föröfwas.
16. Anteknades länsman Christen Pärssons obligation af d. 9 novemb. [fol. 185r] 1703 på 50
d:r s.m:t, hwaraf 20 d:r s.m:t återstodo, dhen länsman wederkiändes och 5 st. koor i pant.
17. Anders [Wässman] i Håff beswärade sig öfwer Erik Simsson i Trustad hurusom ifrån Håf
han skall sånär halfwa ägorne, så i skog som åker och eng, bortohafwa, påståendes dhem igen.
Dhet samma nekade Erik Simsson, påståendes att dhe ägor han har af ålder under Trusta
legat, hwarest och skatten ståendes är, fördenskull han och dhem icke kunde mista, beklagandes Wässmans oroligheet, att han intet kan för honom bli klanderlöös, uthan nödgas begiära dehlning, hwilket och Wässman begiärade. Gamle tålfman Jöns Pärsson i Wästaneed,
såwäl som Hällie uthi Ifillnäset, berättade att för 40 à 50 åhr sedhan skall warit twistat desse
hemman emellan, och då på tinget blifwit afsagdt att dhe skulle hwar och en behålla som dhe
hafft hade. [fol. 185v]
Och emedhan desse bägge hemman funnes wara crono, så anstod icke rätten sig med
deras twist befatta, uthan i krafft af Kongl. Maij:tz nådigste resolution anno 1693 dhem till
högwällborne generallieutnanten och gouverneuren remitterar, förblifwandes hwar och en i
medler tijd i possession af det han hafft, med förmaning att lefwa i sämia och enigheet.
18. Undersöktes om beskaffenheeten af stoora broon emellan Trappnääs och Ifillnäset, och
befans dhen mycket förfallen, så att uthan stoor bekåstnad dhen icke kan repareras. Dherföre
anhölt allmogen af Åhn, Öfwerhallen och Byen att som dhen instundande sommar måste
repareras, att dhem dher emot måtte blifwa förskont[e] medh annor wägaby[gg]nadt, hwarom
dhe till befallningzman remitterades.
19. Alldenstund dhen wådeld som [fol. 186r] för nämdemannen Jon Larsson wijd Åhn hade
förbrändt dess badstufwa med 1 tunna malt, pröfwades af wåda tillkommit, dy effter det 27
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cap. Bygg.b L.L. och 34 § af Kongl. husesynsordn. dömdes honom brandstod till, effter skedt
wärdering 9 d:r s.m:t, hwarom högre handhen han i ödhmiukheet har att sökia.
20. Allmogen till rättelse angående 4:demännernes mondering upplästes, effter h:r capiteins
begiäran, frambl. h:r öfwerstens ordres d. 9 april 1704 medh förmaning sig sådant till hörsam
effterlefnad att ställa.
21. Effter noga skedd undersökning kunde eij annat pröfwas än Mårten Mårssons smedia i
Bäck d. 20 huius af wåda olyckel. uppbrunnit, hwilken skada är blifwen wärderad för 11 d:r
s.m:t, fördenskull och i krafft af Kongl. husesynsordn. 34 §, såwäl som det 21 cap. Bygg.b.
L.L., dömdes honom för besagde summa att undfåå brandstod, [fol. 186v] om hwilket högre
handen Mårten Mårsson ödmiukel. har wijdare att anhålla.
22. Emedhan som för dhe 4 d:r 10: 5 s.m:t som effter obligation d. 10 martij 1699 capitein h:r
Erik Lille är skyldig länsman Christen Pärsson för dess egen cronotijonde, som dhen han af
några bönder har uppburit, länsman ingen wedergiäldning undfått, dy anslogz dhertill dhe 4
d:r 16 s.m:t som capitein effter häradzdomen d. 6 april 1703 är dömd att niuta br[a]ndstod, för
1 ½ tun. korn som uppbrunnit, men dhe 5 d:r för badstufwan åthniuter lieut. Grijp till boställes
reparation.
23. Uppå gamle mannen Erik Pärssons anhållande i Arfwedsund anhöllt sonen Pär Ersson att
såsom han nu fullgiordt dhen byggnad som effter 1698 åhrs liqvidation han bordt giöra wijd
fändricke bostället Hälliesund, i föllie af dess wijd samma boställe gångne caution, det måtte
han fåå [fol. 187r] sin löfftesskrifft igen och för alt wijdare åtahl häreffter befrijad, och alldhenstund af hållen liqvidation och husesyn d. 17 augusti 1703 Erick Pärsson icke allenast befans
hafwa fullgiordt dhe 55 d:r 29: 12 s.m:t som 1698 åhrs liqvidation honom pålägger, uthan och
3 öre 12 s.m:t öfwerbygdt, jembwäl och låfftstaket effter mehrbem:te syyn alldeles färdigt
giordt, altdherföre wardt han från sin caution frijsagd, så att för detta boställe, dess häfd och
byggnad han icke wijdare må tilltalas eller dherföre graveras.
24. Dragoun Pär Halfwarsson Byman uppwiste länsman i Alltzen Anders Bångz på dess
swärmoders wägnar gifne qvittence d. 20 martij 1704 huruledz Byman hade för Erick Jonssons enkia i Hammarnäset, hust. Kierstin, betalt dhe 40 d:r 16 s.m:t som han d. 30 martij 1701
är dömd till hans swärmoder att ärläggia, och Byman hennes rätt dher emot uppdragen,
påståendes anten sina [fol. 187v] penningar åter eller och immission på hemmanet, alldenstund
länsmans swärmoder dhermed hade lagfarit. Men såsom hust. Kierstin eij war tillstädz el.
stämd, så kunde härtill intet wijdare giöras än Bymans fodran inteknas, och hans rätt honom
reserveras till nästa ting, då dhe lagl. kunna inkomma ifall ingen förening träffas dessinnan.
25. Dragoun Mårten Frijberg beswärade sig att för den stöld som skedde förl. höst hoos
Halfwar Jonsson i Trappnääs, han genom några wrånga menniskior kommer i roop och rychte
före, men såsom han weet sig dherföre aldeles wara frij och oskyldig, påstår han emot dhem
laga straff, nembl. först hust. Brijta i Håf på Norderön, hwilken skall lupit med detta talet. Illa
tillstod så sagdt, men hade Telgmans Brijta för sig, för Telgmans Brijta tillstod Påhl Mårsson
i Åhlstad att hon det talet fördt effter hust. Kierstin [fol. 188r] på Norderöhn, hwilket hon
bekiänt sig hafwa af dragoun Anders Estman. Men Estman påstod sig det först hördt af
Kierstin, men dhertill fans intet bewijs hwem det först sagdt för dhen andra, el. hwadan dhe
sådant tahl hade tagit.
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Och emedhan Hällie Jonsson i Ifillnäset skall omtalat, det wiste han hwem som stulit, dy
hade Frijberg stämdt honom att utsäija hwem dhen woro, men han betygade sig eij wetta,
uthan påtalat, effter han wiste att det war en tiuf som stulit.
Samma förklaring giorde Olof Ersson i Lååsböhle och Pär Lustig.
Jon Halfwarsson i Trappnäs sade att det blef bortstulit 2 st. sölfwerskiedar, 6 ort penningar, en teen- och en mässingskied, men tiufwen dhe aldrig fått igen, förklarade dher hoos
sig intet skiäl hafwa detta tillwijta Frijberg, hwilken elliest om sig gådt låford hade. Saken
öfwerlades och slötz.
Att såsom hust. Brijta i Håf, Telgmans Brijta, hust. Kierstin på Norderöhn [fol. 188v] och
dragoun Anders Estman hafwa sig understådt sig uthan skiähl föra ett sqwaller om dragoun
Mårten Frijberg, som skulle han stulit hoos Halfwar Jonsson i Trappnääs, dy skola dhe dherföre, efftersom dhe sina ord rättat, böta hwarsina 3 m:k s.m:t i föllie af 43 cap. Ting.b. och
Frijberg såledz för dhenne beskyldning alldeles befrijadt. Dessuthan skola dhe bestå honom i
expenser en d:r s.m:t, dheraf på hwardera kommer 8 öre s.m:t.
26. I föllie af rättens resolution på sidsta ting uppwiste länsman en lijsta huru han till Påhl
Siulsson från Lååsböhle betalt dhe 50 d:r s.m:t, som gicks igenom. Dheruthom inlade han
Påhls qvitto d. 22 martij sidstl. på samma penningar, så att för dess 6: 24 kopp.m:t Pär Mårsson i Gåije intet kunde länsman tilltala. Pär Mårsson påstod sig fåå det af Ol. Ersson som
sitter på hemmanet. Ille swarade att han dherföre betalt 50 d:r. [fol. 189r] Mårsson swarade att
hemmanet är mehra wärdt om det blifwer wärderat.
Pär Pärsson i Kyrkiobyn fodrade, effter en tingzdom d. 8 novemb. a:o 1701, 5 r.d:r 1 ort
10 skil., för hwilka h:r Nills Sundell honom lefwererat 7 d:r s.m:t, och dhe bägge fodrade
igen. Jon Tagesson i Månsåsen fodrade 4 ½ d:r k.m:t. Att hemmanet war wärderat kunde
hwarken Olof Ersson el. nämden säija, fördenskull och i anledning af det 2 cap. Jordab. L.L.
afsades att hemmanet bör af goda män i sommar wärderas, så att wijd nästa ting detta kan
lagl. blifwa afdömdt.
27. Påminte länsman att på dhe 20 plåtar han lånat af Olof Jöransson i Mårsund, han betalt 15
plåtar, så att 5 plåtar allenast restera, det på begiäran annoterades.
28. Begiärte länsman Christen Pärsson allmogens uthlåtande om för 1704 dhe willia unna honom brofogdekan:n, effter ingen brofogde warit och [fol. 189v] han tiensten giordt, då allmogen
förklarade att dhe redhan dhen en dehl gifwit uth, dhet och dhe andra lofwade länsman, allenast dhe bli frij, ifall någon annan dhen skulle fodra.
29. Dhet sökte wäl Jeppe Jonsson att bli färjeman, men såsom Bertill Halfwarsson redhan
war antagen och stält Erick Pärsson i Snusbacken och Johan i Brasta till löfftesmän för sig, dy
wille allmogen hålla sig till honom.
30. Tillböd Bertell Pärsson åth Jon Olsson i Byen att inlösa en slått wijd Åhn, som 1698 d. 28
febr. är bortsatt för 6 r.d:r, hwilket hans son wedersakade, och dy uppbödz honom tillhanda 1
gången.
31. Uppå Halfwar Jöranssons begiäran, som skall bli landboo på fältwäbels boställe Brasta,
förordnades länsman medh goda män att syna huru han gården emottager. [fol. 190r]
32. Såsom dragoun Olof Mällman intet ägde att betala dess 2 d:r s.m:t bötter med på höstetinget, dy skulle han corporaliter plichta.
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33. Såsom dragoun Pär Pärsson har tillträdt cronohemmanet Åhlstad och det will lösa, begiärandes dherpå wara säker, fördenskull, i föllie af frambl. h:r gen.majorns och landzhöfdingens v. Skaars resolution, försäkrades han dherom så länge han hemmanet förswarl. brukar
och præstanda præsterar, att ingen honom drifwa skall.
34. För probsten Lundells sterbhuus uppbödz Lars Larssons enkias hemman Kläppe för 70
d:r 24 k.m:t skuld.
35. Regementzskrifwaren Molijn [uppböd]] 3 gången Erick Nillssons hemman Gåije för een
caution, med förmaning att betalas el. träder han till hemmanet, förbehållandes sig och så
interesse. [fol. 190v]
36. För utheblifwande wijd uppropet saakfältes dragoun Nills Röberg effter processens 2 §
till 1 d:r s.m:t.

Ting den 2, 3 och 4 november 1705
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3821, fol. 621r–637v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:26b, fol. 517r–530r, ÖLA (defekt).

Anno 1705 d. 2, 3, 4 novemb. höltz ordin. laga ting med allmogen aff Hallens tingelag utj
Trappnääs, närwarande häradzskrifwaren wälbet:de Zacharias Warg och nämbden som wijd
wåhrtinget.
1.

Upplästes Kongl. Maij:tz placater.

Förehades contributionslängden.
2. Boskapslängden.
3. Giärningzmän woro här inga.
4. Eij heller tienstelösa och lättingar, allenast angafz Pär Erssons son i Hallen Carl, at han
ingen tienst hafwa skall, hwaröfwer han höras måtte, och der så finnes, begiärte lieutn. Grijp
at fåå inställa honom för någon vacant rote.
5. Brännewijns bränneriet förmåtte sig ingen antaga.
6. Med förmedlingar, gamla och nya, war lijka beskaffad som förr.
7. Sochneskrifwarens, profossens, fiällstufwud- [fol. 621v] och färiemäns löhner lijka som
förre åhren.
8. Fruchtbare capitaler angofwes här inga.
2.

3. Åboen på cronohemmanet Önsta 4 tunl. beklagade at det till fast ringa skog och muulbete
war, så at han det elliest intet kunde komma till rätta, utan at han med dess grannar Hans
Olsson i Önsta, Påhl Mårsson i Åhlstad och Pär Andersson i Swedie [fåår andehl i Swedie]
skogen, hwarutj af gammalt detta hemman skall hafft part, som Gunnar Olsson i Tifwarsgården skall wetta betyga. Påhl i Åhlstad wille intet swara, effter med dess interessenter han
intet war lagl. stämd, fördenskull kunde nu detta eij upptagas, utan lämbnas till nästa ting,
dessinnan åboen med häradzfougden bör detta communicera, som effter Kongl. Maij:tz
nådigste resolution cronohemmanetz rätt bör invigilera.
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4. Johan Jörnsson i Brasta, måhlsman [fol. 622r] för Halfwar Ols enkia i Qwitzle, hustru
Karin, uppwiste af arfzlängden effter Halfwar d. 5 april 1704 at sonen Jon, hwilken effter
fadren emottog hemmanet, skulle åhrl. i förråd gifwa modren 1 tunna korn och föda en koo,
hwilket hon af Jon för 1704 har niutit. Men som Jon förl. winter dödde, och brodren Olof
effter honom på hemmanet kommer, will han bem:te contract intet hålla, fast än han under
lijka rätt är dertill kommen och det besitter.
Olof Halfwarsson swarade at det är en lijten skarp gård, och tåhl intet så stort förråd, hälst
han dessutan måste derföre gifwa 60 d:r silf:rm:t. Jörnsson swarade at i anseende till detta
förrådet blef 30 d:r på hemmanskiöpet afslagit, och syskonen nu påstodo. På tillfrågan om
Olof, när han gården tillträdde, giorde något förbehåld om denne sytning? Swa:de näij, utan
när brodren dödde, måtte han som närmast stijga dertill. Jörn[sson] sade at han alldehles steeg
i brodrens [fol. 622v] Jons contract, hemmanet at lösa effter det kiöp som han giort hade.
Hwilket Oloff eij neka kunde, förmente dock at modrens sytning icke kunde der under
förståås. Elliest fans arfzlängden d. 2 novemb. 1704 på tinget uppläsen och införd och ingen
der emoth då protesterade, dy resolverades.
At såsom wijd arfskifftet effter Halfwar Olsson i Qwitzle utj goda mäns närwaro af
samptl. barnen det är belefwadt, det modren hustru Karin skulle åhrl. i förråd undfåå en tunna
korn och föda för en koo, hwilket hon åhr 1704 af sonen Jon Halfwarsson undfått hafwer,
fördenskull, emedan brodren Ol. Halfwarsson effter Jons dödh har under samma contract till
hemmanet stijgit utan ringaste reservato om detta förrådet, dy finner rätten skiäligt at och han
bör beståå sin moder detta, som henne en gång i förråd är anslagit, jembwäl och i expenser 24
öre silf:rm:t.
5. Lieutenanten edell och manhafftig Carl Grijp [fol. 623r] kärade till Oloff Ersson Kiempe
för byggnad wijd bostället Järsta åhr 1704 han der settat, såwäll som at han för capitein Lille
är skyldig der at byggia emot 9 d:r 16 öre silf:rm:t han utaf honom derföre har oppborit, uppteendes Olof Erssons d. 30 april 1704 af honom jempte 4 goda män som wittnen underskrifwit
contract, derutj Kiempe sig förplichtar at för dess ena åhr såwäl som dhe 9 ½ d:r han undfått
af capitein Lille, at fulkombl. et fäähuus upprätta, och dessutan för åkerens wanbruk med rågsående betala lieutn. 4 d:r silf:rm:t, hwilket Kiempe ånyo bekräfftadt d. 10 julij sidstl. under
länsmans och 3:ne tålfmäns närwaro, påståendes lieutn. om rättens assistence derutinnan,
hälst hwad Lillen angår, han utaf husesyn d. 17 junij 1703 bewiste honom restera 23 d:r
silf:rm:t.
Kiempe wille neka sig hafwa lofwadt byggia något fäähuus, hwilket för et åhr woro för
mycket, och hwad Lillens 9 d:r angår, har han gifwit honom obligation at betala penningar,
dock woro honom lijka hwem han betalar, allenast han för [fol. 623v] Lillen blifwer frij, dock
wille han hälst hålla sig till sin man, hälst för de nu infallne swåra tijder han icke rådde med at
byggia. Elliest hade för sitt åhr han stängdt 199 famnar haga, fält och huggit graanbarckar i
skogen, fördt fram 3 tålffter och 9 ståckar, ladan täkt med 1 pund näfwer, så och en hölada.
Grijp inlade och Kiempes contract med Lillen d. 8 decemb. 1703, derutj han lofwar
bostället wäl bruka och häfda, som dock icke skall wara effterkommit, det och hållin syyn in
julijo sidstl. han bewiste. Kiempe sade at Grijp fått aff honom 2 st. näät à 2 d:r st., et lass
hallm för 4 d:r, nock hallm för 1 d:r 4 öre, giör 7 d:r 4 öre, hwilket Grijp wederkiendes, så när
som på et [halm-]lass, hwilket han eij kunde sig erinra om icke hustrun det emottagit.
Begiärandes der hoos at som Kiempe näppeligen lärer byggia sedan han en gång är flyttadt
dädan, at då han måtte gifwa penningar, williandes Grijp der emot byggningen fullgiöra. I
anledning häraff blef med Olof Kiempe fölliande liquidation fattadt. [fol. 624r]
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Oloff Kiempe graveras
för et åhrs byggnadt
För taak och stängning
För åkerens wanbruk
För undfångne pertzellar
af h:r capitein Lille

6: 21: 16
4: 7: –
4: – : –
9: 16: –

_________
24: 12: 8

Stängt 106 fam:r haga
3: 10:
45 st. ståckar à 6 öre st.
8: 14:
Dock der några woro odugl. måste
så mycket afdragas effter wärde.
Täkt kor[n]ladan
– : 4:
H:r lieutn. för undfådde pertzeller 2: 12:
25 st. granbarkar när han dem
heemfördt och dhe dugl. finnas
à 1 öre st.
– : 25:
Saldo som Olof Kiempe till
lieutn. betalar
9: 11:
24: 12:

–
–
–
–
–
8
8

Uppbödes fölliande hemman: Mårten Mårsson hemmanet Bäck 3 gången.
Pär Pärsson Hielte hemmanet Kläppe, hustru Kierstins, inlöst d. 28 octob. sidstl. för 45
d:r s.m:t.
6.

7. Uppwiste Bertel Pärsson på Näset tingzrättens dom d. 27 martij sidstl., honom och Bängt
Mårsson i Wällwijken emellan, angående 8 carol. han för någon sill är dömd till honom
betala, hwilket han honom straxt uppwijsat, [fol. 624v] som tålfman Påhl Mårsson i Åhlstad och
Oloff Andersson i Jälstad wittnade, men Bängt ändå honom nu icke instämdt, begiärandes
deröfwer rättens attestatum, som bewilliades.
Uppböd Olof Pärsson halva Månsgården på Norderöhn 1 gången.
Olof Halfwarsson en pantslått aff Oloff Mällman, bem:d Yttersundet, för 18 d:r s.m:t
effter obligation d. 8 junij 1702 1 gången.
8.

9. Anklagade länsman Hallström dragounerne Anders Wåghalls och Jeppe Sommar för begången slagzmåhl, hwilket som dee eij kunde neka, och at der under de gifwit hwarannan en
öhrfijhl, dy fältes dee effter det 13 cap. Såramålabalken med willia L.L. till hwar sina 3 m:k
silf:rm:t.
10. Beswärade sig länsman Hallbärg öfwer dragoun Anders Rödberg, at han intet kan af honom bekomma dee bötter han sidsta tingh blef fält till, utan när länsman honom skulle
exeqvera, han skylt honom för det han honom röfwadt. Rödberg nekade eij dertill at betala
hwad han war dömd till och at länsman skulle få det uttaga [fol. 625r] af hans Thomasmesso
termin, men till röfware nekade han alldeles. Till wittnes åberopades Gunnar i Hälliesund,
hwilken affter aflagd eedh wittnade at de hade talat om det länsman exequerade för bötterne,
då Nills i Brasta sagdt at dee för Röbärgz rå[c]k hade tagit Olof Jöranssons och honom
lijkasom röfwadt, men intet hade Röbärg det nämdt. Flere wittnen funnes intet, hwarföre blef
Röberg i detta måhl frij erkiänd, men hwad bötterne angår, har länsman dem genstan af hans
Thomasmässo termin hoos bonden att uttaga, som Röberg sig sielf begifwit till.
11. Det beswärade sig Pär Andersson i Swedie hurusom den skog och eng under Skallböhle
hörande och af ållder efter gambla domar och råmärken lydt halfft till Swedie hemmanet,
skall genom en syyn, den frambl. Pär Wellamsson i Röröön utwärckadt, wara dömd från hans
hemman, hwilket der igenom mist all sin skog och slått, så att der sådant icke kommer åter
igen, kan [fol. 625v] Swedie intet bli beståendes. Markus Pärsson inlade der emoth en förlijkningzdom af Owijkens ting d. 17 junij 1654 emellan Pär Wellamsson i Röröön och Swedie
med Sölfbakzman, hwar utj Swedie och Solbakzmännen förlijkas at nöija sig med läijgden
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och icke gåå utom Skalböles råå och röör, utan skulle Pär Wellamsson behålla så mycket skog
och slått som ligger wästom wägen och utom Skalböles råågång till dess methan elfwen
möter, sedan behåller Rörömannen så mycket slått och halfwa slåtten med Sölfbakzmannen
på östre sijdan, utom Skalböles ända råå, intill det nya nedsatte rået wijd siön och Rörö
hedahägn som brefwet [wijdare] utwijsar, påståendes till godo niuta.
Pär Andersson påminte at han emoth Sölfbakmannen böhr hafwa halfwa Skahlbölet, men
han niuter ingen wäg ell. skog, det lell Sölfbackmannen hafwer, och såledz är honom förnär
skedt, som alt kommit af hans faders enfalldigheet, och att dhe[t] gambla synebrefwet genom
wådelld är förbränt, hwarföre Pär icke för kommit at åtala, för än han sig om saken fått underrätta, inläggiandes till bewijs [fol. 626r] en attest af gamle mannen Christen Jonsson i Kläppe d.
29 october sidstl., der utj han wittnar att Swediemannen tillkom emellan åboen och Skalböles
åsen wästom till wägen. Markus swarade at den skogen är Rörö skatteskog, och will han taga
bort den, må han taga hemmanet med. Pär swarade at det äro särskilte skogar med röör
skillde, som länsman med några synemän besichtigadt och de nu uppnämde, nembl. ett steenmärke östan wägen straxt öfwer lägden nordan aff 23 steenar, sedan i en kiälla en stoor påhle
med 12 skorar på hwardera sijdan, kallas Skallbölekiällan, lijtet östan före et steenmärke,
hwilka gamla märken skillia Skalböle och Rörö skogen åth. Markus swarade at påhlen i
kiällan är märke mellan Rörön och Sölfbacken i deras slått, warandes elliest efter gammalt
Skalbölet ärfft halftt till Swedie och halftt till Sölffbacken, och af en gammall attest han wille
bewijsa. Markus påstodh der emoth at niuta synedomen, williandes ingenting cedera ell.
afståå. Pär Andersson önskade [fol. 626v] at syyn kunde komma, så skulle finnas hwad orätt
han lijdit och huru på alla sijdor han trängd blifwer. Detta blef öfwerlagdt och resolverat.
Det såsom twistas emellan Röröman och Skalböles ägesmän, befinnes redan 1654 wara
afdömt och förlijkt, så kan hwad samma förlijkning angår, häradzrätten som en afdömd saak
derwijd intet röra. Dock såwijda i samma dom förmäles, at Röröman skulle allenast hafwa
skogen wästom wägen och Skalböles rååmärke till dess metan möter, som skillier Rörön och
Gethåhsmannen, så kan Swediemannen icke wägras syyn deröfwer, at pröfwa om Röröman
har derutom sig någon mehra skog och eng inkräktat och tillwällat.
12. Alldenstund Jon Hälliesson i Iffellnääset har, då han legde 4:de man för deras roote, hwar
ibland Markus Pärsson i Röröön war en med, har uthbetalt till honom 8 plåtar, deraf på hwar
rotelagare kom 2 plåtar, hwilka dhe hwar och en uthlagdt, så när som på Markus allenast en,
dy måste han [fol. 627r] den resterande plåten el. 2 d:r silf:rm:t till Jon Hälliesson clarera,
sampt 26 öre s.m:t expenser, dher emoth han har dess andehl at niuta, ifall något af desse
penningar effter denne afledne 4:de man kan erhållas och fåås.
13. Joen Hälliesson i Iffillnääset anhölt at som han näste bördeman ähr till Höla hemmanet,
det Kierstin Jonsdotter åbor, men illa skall bruuka och häfda, låtandes husen förfalla, slåtten
bortsättia och åkren så till låttans, det måtte honom tillåtas hemmanet inlösa, hälst som
capitein skall honom offta till[s]agdt att på hemmanet taga wara, alldenstund det på sådant
sätt lärer gåå under och till öde. Kierstin förklarade at så länge hon förmår, will hon behålla
hemmanet sin sonebarn tillhanda, det hon sin frambl. son lofwadt hade, efftersom och hon på
åthskillige ting det har förswarat, så emoth Nills Bärg som Bertil Halfwarsson, och hon af
tingzdomarne d. 21 martij och 25 octob. 1698 såwäl som d. 7 novemb. a:o 1700 bewijsade.
Jon förmente sonen [fol. 627v] ingen börd kunna äga, emedan han war oächta. Elliest tillstodh
såwäl länsman som dragoun at Kierstin sine åhrl. utskyllder richtigt præsterar, fast än med
hemmanetz häfd något lamt tillgår.
Erich Jacobsson i Högen begiärte fåå åter dess 12 d:r silf:rm:t han lånat Kierstin till
hemmanetz lössen, dem hon tillstod, men hade eij rådh nu at betala.
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Och alldenstund Kierstin Jonsdotter i Höla befans dess hemman förswarl. häfda och
uthlagorna richtigt uthgiöra, fördenskull och wijd så beskaffadt saak kunde rätten henne så
länge intet der ifrån dömma el. Jon Hälliesson i Iffillnääset det till lössen upplåta.
14. Gunnar Olsson i Tifwarsgården kärade till Pär Andersson i Swedie att han tijdh effter
annan skall alt mehr och mehr sig inkräktat någon slått på Bärgzskogen, Gunnar Olsson, Olof
Mårsson och Nills Olsson tillhörig, hwar igenom [fol. 628r] dhe stoor skada lijda.
Pär Andersson swarade at af ållder han hafft denne slåtten, den han afrödt och uppbrukadt, efftersom han ringa ägor har och desse kärander gåå under [åker-]hagarne för honom på
den ena och Önstaman medh Rijse på östra, hafwandes han således intet uthrymme. Skall han
således bli omskränkt, måste han stijga derifrån.
Gunnar upprepade märken för dem på deras skog emot Swedie, nembl. Gruffhällan i
Stoorsiön, Stackellsteenen, Swediebärgzmoen, Kefwellbron, Floostijgen en hölla, och i Bärgtiärnen, hwarest 3 st. ståckar ståå nedsatte, men brefwen härpå hade han intet i behåll, effter
de genom elld förbrunnit i Wästaneedh.
Hafwandes Gunnars fader medan han lefde desse märken för honom utnämdt, hwilka än i
dag finnes som nämden wittnade. Pär Andersson kunde dem icke heller neka, men denne
slåtten hade han aff ållder hafft och wille den icke afståå, så frampt gården skall beståå.
Gunnar [fol. 628v] sade at han densamma alt mehra och mehra utwidgar, sättiandes den ena
ladan upp effter den andra, det Pär Andersson nekade, begiärandes syyn, at pröfwa och
besichtiga hans trångmåhl. Detta öfwerlades och resolverades.
Att såsom Pär Andersson i Swedie äntel. påståår syyn utj saaken emot Tifwarsgårdzman,
at pröfwa twisten om slåtten på Bärgzskogen, fördenskull och i föllie aff det 26 cap. Bygg.b.
L.L. kan det honom icke förwägras, dock hwars och ens häfd alldeles opræjudiceradt. I medler tijd innehåller Pär Andersson med wijdare rödning el. utwidgande af dess der hafwande
slått.
15. Det sökte wäl rätten at öfwertala Jöns Ersson i Wåge till dess stiufmoder at aflåta något
förråd, emoth åtniutande af dess i hemmanet inlagde 14 r.d:r, men som han dertill begiärte
anstånd till nästa ting, dy wardt det och honom bewilliadt, då han sig äntel. bör förklara och
dom afbijda. [fol. 629r]
16. Angående den prætention som Olof Eliæsson i Järsta förde emoth Nills Olsson i Tifwarsgården om Skallgårdzlägden och Långenge, hwilka [i] forna tijder skola legadt till hans hemman, men Nills Olsson påstod behålla, emedan de i Ullfältz fäigden [kriget 1643-45, kallas
vanligen Hannibalfejden] skola wara emoth 7 r.d:r kiöpte af en man i Rödön till hans hemman
och gamle mannen Christen i Kleppe skall wetta betyga, så kunde deröfwer nu eij slutas för
än någon blifwer förordnad som Jersta cronohemmans rätt invigilerar.
17. Drängen Jonas i Kläppe fodrade länsman Christen Pärsson för 5 åhrs löhn à 6 d:r silf:rm:t
åhrl., hwarpå han undfått, neml.
1 st. koo om
1 st. oxe och 1 st. fåår
1 st. föll
1 st. swijn

6: –
3: –
1: –
– : 18
10: 18 d:r

fodrandes resten, 19 d:r 18 öre s.m:t [stämmer inte riktigt]. Länsman swarade at först Jon kom
till honom han warit ung och eij giort rätt för full löhn dherföre, och länsman den icke heller
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honom lofwadt, wille [fol. 629v] dock intet neka honom i et för alt öfwer hufwudet 4 d:r
silf:rm:t åhrl. Jon påstodh sig giort full tienst, men at han om wiss löhn accorderat kunde han
intet säija. Fördenskull öfwerlades detta med nämden och slötz.
Att såsom emellan drängen Jonas i Kläppe och länsman Christen Pärsson ingen wiss
afhandling fins wara giord öfwer dess löhn i dhe 5 åhr han länsman tiente, fördenskull och i
anseende dertill at han wijd första ankomsten han war ung och icke kunde en full drängetienst
giöra, är skiäligt funnit öfwer hufwudet at räkna à 4 d:r s.m:t om åhret, hwarpå han undfått 10
d:r 18 och resten altså 9 d:r 14 silf:rm:t, dhen ländzman bör honom genstan betala och förnöija effter det 16 cap. Rådst.b.
18. Oloff Ersson i Lååsböhle tilltalade ländzman Christen Pärsson;
1. Om en nooth, hwilken saak fans på tinget d. 31 octob. 1704 afgiord, och fördenskull
hafwa parterne samma dom sig till rättelse at ställa.
2. At länsman må wijsa huru han uthbetalt [fol. 630r] dhe 25 plåtar för Lååsböhle hemmanet som Påhl Siulsson der hade, deröfwer han inlade först Påll Siulssons qvitto af d. 22
martij 1705 med 3 wittnen verificerad, at för honom samma 25 plåtar han utbetalat, sedan en
specification hwarutj det bestodo, som igenomgickz, och fans wara skedd dels till Siulsson,
dels till hans giäldenärer, hwilken fans richtig. Fördenskull ländzman i dy måhl icke kunde
wijdare sökias och tilltalas.
19. Wanföre pijgan Siri Siulsdotter anhölt at som för dess 55 d:r silf:rm:t i Lååsböhle
hemmanet Olof Ersson wäl lofwadt henne at skiöta och förråd gifwa i dödedagar, men som
han sig intet till något wist har utlåtit, begärte hon det rätten wille något wist förordna, el. hon
fåå taga sig en annan syttningzman.
Olof Ersson nekade intet henne hwadh skiäligt war och han kan råda med, då i anseende
dertill at han hennes andehl nu 4 åhr hade possiderat utan interesse, han och emot syttning den
[fol. 630v] fullkombl. fåår äga.
Wardt förafskedat at Olof Ersson skall åhrl. åth henne såå med sitt fröö en mäling god
åker, den nedkiöra, men hon uppskiära, sedan skall han låta henne fåå en förswarl. koo, och
åth henne föda, jempte 2 små fää creatur, dessutan skall hon och i hemmanet hafwa sitt huus
och heemwist om hon will. Kornmälingen såås i wåhr, men det andra tager sin begynnelse
instundande höst, dock måste Olof Ersson till wåhren låta henne hoos sig fåå underhålld. Till
målsman war för henne förordnad tålfman Påhl Mårsson i Åhlstad, hwilken noga inseende har
at detta effterkommes, och för rätten angifwa om Olof Ersson det i någon måtto bryter, då Siri
eij kan wägras en annan syttningzman at taga.
20. Pijgan Karin i Qwitzle föredrog hurusom af dess husbonde Olof Jöransson i Mårdsund
hon hade 4 caroliner i löhn at fordra, för hwilket hon betingat honom [fol. 631r] at kiöpa sig
liusgrått kläde till tröija, men han kiöpt mörkgrått ilakt kläde för 5 caroliner, hwilket hon icke
kan wara belåten med, och fördenskull påstod sina penningar åter.
Johan Jörnsson i Brasta på broderens wägnar swarade at hon med klädet warit nögd, det
emottagit och hafft i 6 à 8 weckor, så och betalt honom åter den ena carol:n. Och emedan hon
såledz en gång kiendt kiöpedt godt wille brodren icke mera klädet igentaga. Klädet blef för
rätten uppwist och fans tämmelig grofft och icke desse penningar wärdt. At Karin hafft klädet
tillstod hon allenast några weckor, men intet warit nögd dermed, och fördenskull satt det från
sig till tålfman.
Och resolverades at såsom Olof Jörnsson hwarken kiöpt klädet af den färg Karin begiärat,
det eij heller fins af den godheet emoth penningarne, dy måste Oloff det behålla och henne
dess 4 carol. åter genstan betala.
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22. Regementzskrifwaren wälbet:de Nills Molijn [fol. 631v] beswärade sig öfwer Erich Nillsson i Goije, hwilken effter tingzdomen d. 20 febr. 1704 sampt derpå skedde 3:ne laga
uppbudh icke welat betala det han är dömder på dess faders löffte för munsterskrifwaren
Holm, begiärandes fåå sällia hans hemman till någon annan. Erich war intet stämd el. tillstädes, fördenskull som fatalia el. natt och åhr först löpa till ända d. 28 martij 1706, dy skulle
länsman honom tillsäija at ifall han dertill icke betalar sin andehl, hwilket regementzskrifwaren påstodh med interesse, kan eij honom wägras effter laga wärdering hemmanet tillträda och sällia [till] en annan.
Erich Hindersson i Goije tillsades och till h:r regementzskrifwaren betala dhe 25 d:r
silf:rm:t han till Jacob Nillsson för hemmanet skylldig är, då han förklarade at länsman deraf
tagit 14 d:r k.m:t för Jacobs byggnad wijd Hälliesund, hwartill ländzman förklarade sig hafwa
dom och execution. Erich Hindersson förbödz intet mehra [fol. 632r] utan dom at till någon
annan uthlefwerera.
23. Det tilltalade Påhl Mårtsson i Åhlstadh Pär Andersson i Swedie för det han utan loff
slagit på afradzlandet Törisbodarne, så och der tagit aspskaff till et lass, hwartill David
Bryggman honom lof gifwit, påståendes at dhe derföre måtte plichta. Pär beropade sig på loff
af Bryggman, hwilket han och tillstod wara skedt på hans slått, honom enskijllt tillhörer,
skaffet war tagit på skogen. Påhl swarade at Storfloen, der [som] slagit är, kommer dem
samptl. till, dy hade David eij bordt honom tillspordt någon derpå loff gifwa.
Och alldenstund David Bryggman utan alla jordägandernes samtycke har gifwit Pär
Andersson i Swedie loff at taga aspskaff på Tyrisbodarnes oskiffte skog, dy böter han derföre
effter det 19 cap. Bygg.b. L.L. sina 3 m:k s.m:t, och hwad Stoorfloen angår, måtte först pröfwas på hwars dehl han [fol. 632v] der loff gifwit at slåå.
24. Alldenstund innewarande åhr Oloff Ersson Kiempe har åbodt förrijare bostellet Backen,
der icke mehra bygdt än 100 famnar half-haga à 1/2 öre st., giör 1 d:r 18, dy dömdes han
resten, 5 d:r 3: 8 förrijaren Christopher Nieroot genstan betala och för åkerens twe sående 16
öre s.m:t.
25. Förbödz alt fyllerij och tobakzrökiande förr, under och effter gudztiensten wijd kyrkiorne
i tingelaget i anledning af Kongl. Maij:tz sabbatzplacatz 5 §, wijd 40 m:ks bötter, för hwilket
dragoun Nills Röberg wäl angafz, men befrijades denne gången, efftersom det honom intet
kunde bewijsas.
26. Efftersom för Nills Larsson i Qwitzle i dess gård förl. augusti månad ellden olyckel. löös
kommit och för honom uppbrändt 2 st. bodar med ett lass höö, 2 wåger barck och 2 dito näfwer, altså och emedan [fol. 633r] denne elld af wåda fans tillkommen medelst af gnistor utur
stufwud skårstenen, dy bewilliades honom brandstod effter wärdering 18 d:r 16 s.m:t effter
det 37 cap. Bygg.b. L.L. och 34 § af Kongl. husesynsord., hwarom högre handen han i ödmiukheet har at sökia.
27. Caverade Faste Tholsson på Wärköön det Oloff Ersson på Hammarnääset 3 weckor från
dato skulle betala dragoun Pär Halfwarsson dhe 40 d:r s.m:t han d. 20 martij 1704 lånadt
honom till hemmanetz inlösen af ländzman Bång, dock interesset afdragit, alldenstund Bertel
och rustmästaren Nyman hafwer hwar sitt åhr brukadt panten, som är halfwa hemmanet och
således deras interesse derigenom niutit.
28. Alldenstund frambl. commissariens Heldingz arfwingar skola twijsta at utsläppa dhe
1200 d:r k.m:t som deras fader 1692 d. 6 martij emottagit af h:r capitein Lilliecrantz, effter
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[fol. 633v] han af slag rörd hwarken kan tala el. skrifwa, dy sändes 2 st. tålfmän till fruun, hwilken i deras närwaro giorde regementzskrifwaren Molijn fullmechtig desse penningar at uppbära, som de inför rätten betygade.

29. Uppå åboen på Pär Pärssons anhållande på cronohemmanet Jälsta och Norderö sokn at
niuta refning [uppmätning], alldenstund för dess ringa ägor det elliest intet kan bestå, stältes
sådant till nämden, som intygade så i sanning wara, skolandes någon slått der ifrån wara lagd
till capiteins sätet Wällwijken och flera cronohemman, så at om hemmanet icke får sin ägor
åter, el. niuter förmedling, kan det intet bestående blifwa.
30. Uppwistes hållit arfskiffte effter Erich Bertilsson i Wåge, hwarwid charta sigillata och de
fattigas dehl observerades, dock förhöltz enkian dess jordepenningar som hon från Åcke har
inlagdt och i dehlning gångna äro. [fol. 634r]
31. Såsom Karin Halfwarsdotter från Qwitzle skylladt Olof Jörnsson i Mårsund för lögnare,
dy effter det 43 cap. Ting.b. fältes hon till sina 3 m:k silf:rm:t.
32. Företogz hållen husesyn d. 13 octob. sidstl. på ländzmans bostället Trappnääs 6 2/9 tunl.
crono, hwilket ländzman Christen Pärsson 1682 el. 1683 skall emottagit och åbodt till och
med innewarande åhr 1705. Dhe af synemännen uppförde fehlachtigheeter bestego sig till 128
d:r 20 silf:rm:t, men dessutan observerades fölliande påster, nembl.
1. Spiell i giästestufwan
2. Dito i framcammaren
Kiällarens reparation
Gålfwet och spiltarnes reparation i stora stallet

– : 26: 16
1 : 21: 8
3: –: –
2: –: –
7 : 16: –

Blifwandes såledz hehla bristen 135 d:r 25: 20 p:g:r silf:rm:t på detta bostället.
Hwar emoth den byggnad och förbättring som ländzman Christen i sin tijd har [fol. 634v]
giort togz under händer, derwijd han först begiärte må blj utj consideration tagit, at wijd hans
anträde, alla husen warit förfallne, åkeren i fast lägde, alla giärdzlegårdar nederruttnade, han
eij niutit någon frijheet el byggningz p:g:r, utan all sin medell der påkåstadt. Huusesyn är wäl
hållen, men alldrig afdömd, efftersom den tijden sådant icke så noga blifwit observerat. At
bostället warit så medfarit, det wiste nämden med tingelagetz ällsta intyga, hwartill om
ländzman några byggningz p:g:r el. frijheetzåhr niutit, kunde dhe icke säija, skolandes näst för
Christen Pärsson en warit länsman, ben:d Nills Wijpa ett åhr, näst för honom Mårten Jonsson
i Trappnääs några åhr, och för honom Hans Larsson Biörkman, af hwilka ingendera åbodt
bostället, effter det warit så förfallit, utan settat på deras ägne hemman el. legdt sig rum
annorstädes. Men för deras åhr skall med dem intet wara liquiderat, det någon [fol. 635r] kunde
sig erinra.
Christen Pärssons giorde byggnad och förbättring fans wäl uppförd till 306 d:r 29: 16,
men enär som de fehlachtigheeter afdrages som funne är på dhe af ländzman uppsatte huus till
17 d:r 6: 16, förblef rätta summan 289 d:r 23 öre silf:rm:t.
Elliest åhrl. byggnaden angående, så wardt och dem öfwerlagdt och slutit at såsom det
war et helt hemman och swårt effterwärcke, kunde den icke æstimeras under 8 d:r silf:rm:t.
Och emedan rätten fant nödigt innan et definitive sluuth och liquidation affattas kunde, det
förre huusesynen med flijt efftersökias, och at dhe inkomma som för här bodt el. deras arfwingar, dy lembnades detta till nästa ting at dhe då lagl. instämmas.
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33. Förehades hållne huusesyn på cronohemmanet Böle 4 ½ tunl. dragounehålld wijd Hallens
compagnie och åboos af Pär Christensson. Bristen fans till 27 d:r 20 silf:rm:t, för [fol. 635v]
hwilka åboen dömdes at swara, alldenstund effter fadren han 10 åhr härpå settat, åliggandes
honom detta förbättra inom 4 åhr.
34. Igenomgickz restlängden för 1705, hwarpå särdeles annoterades hwars och ens skulld och
panter, och wederbörande effter 1668 åhrs uppbördzplacat förelagd 14 dagars tijd at betala,
elliest sällies panten det högsta som skee kan.
35. Betygade nämden at rustmästaren Nills Ekerot straxt effter mantahlsskrifningen d. 27
martij hade in aprilis dödt och intet effter sig lembnadt hwarmed hustruns mantalspenningar
kunnat betalas, utan har hustrun med barnen i största älände här ifrån orten måst sig genstan
begifwa.
36. Länsman Olof Hallbärg uppwiste en från befallningzman ankomne räkning med länsman
Christen Pärsson, der utj för 1703, 1704 och 1705 han debiteras för contributionen, brandstod,
landzjembnadt och skåttpenningar [fol. 636r] till 59 d:r 17: 4 s.m:t, hwarpå effter ordres så
mycket aff hans egendom Hallbärg har wärderat och arrestera låtit som deröfwer ingifwen
lista uthwijsar, begiärandes at ländzman må blj pålagdt det at löösa el. panten uppbiudas.
Christen beklagade at nu i höst han intet kunde sig härpå förklara, helst han förmeent det han
med befallningzman alt hade klart sedan han d. 28 martij 1705 slöth räkning, då för förra
åhren ingen rest mehra fodrades. Och jembwäl af originalet bewijsade, och som han war
instämd till Owijken at möta befallningzman begiärte han med hustrun dilation at deras
egendom eij måtte dem så ifråntagas, hwilket honom eij wägras kunde. Men i medler tijd,
hwad Kongl. Maij:tz räntor angick, måste effter 1668 åhrs placat förfahras så att hwad för
dem pantat är innan 14 dagar måtte lösas el. då föryttras. Men brandstod, skåttpenningar och
landzjembnad kan der under intet komma. [fol. 636v]
37. Uppå samptel. Månsåsens och Wällwijkz mans ansökning i Sunne tingelag at för deras
större beqwämbligheet fåå komma under Hallens tingelag, så med kyrkiogång som med ting
och stämmor, efftersom för det beswär de hade at komma öfwer siön till Frössön, de stoor
olägenheet, ja lijfzfahra utståå måste, blef undersökt och befunnit;
1. Att dee till Sunne kyrkia hade 1 mijhl och till Frösö ländzmansgård 1 ¾ mijhl en
mycket beswärlig wäg, dy at de 2:ne gånger måtte öfwer norra siöön, hwilket när stormwäder
infaller el. elliest då ijsen intet bähr för dem är ogiörligit, ja ibland de med lijfzfahra de måste
wåga sig uth. Händer och ibland wijd angelägne skiutzningar dhe blifwa bodade, at de sådant
måtte efftersättia emoth deras willia.
Men der emoth hafwa de
1. Till Marby kyrkia i Hallens tingelag allenast 3/4 mijhl och till länsmansgården 1 ¼
mijhl, fasta landet och stoora landzwägen.
2. Liggia de elliest till Hallens compagnie, så med deras dragouner som liquidationsmöten, hafwandes...
3. ...härwijd den olägenheet at utj 2:ne tingelag [fol. 637r] dee måste uppwakta och effterhöra dhe ordres som ankomma, el. wara förtänkte at fåå tilltahl om något försummas.
4. Måste dhe öfwer siön till Sunne hålla kostsamma färior, hwarmed de lijsas kunde, om
dee under Hallen komma.
5. Är Hallen och Sunne tingelag et pastorat, och såledz kommer wijd denne förändring
derwijd intet något nytt på bahnen. Och hwad Kongl. Maij:tz räntor angår, de här igenom intet
kommer at minskas, hwilka dhe lijka fullt præstera och utgiöra i Hallen som woro de under
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Sunne tingelag, blifwandes dem detta till bewijs lembnadt, efftersom hwad denne förändring
angår, den hoos Hans Excell:tz h:r gouverneuren sökias måtte.
38. På Norderöö och Hallens prästebord hade för åhr 1705 kyrkioherde-enkian hafft bönder
som det brukadt, men Marby dito brukades aff cappellanen h:r Nills.
[39.] Undersöktes om Erich Påhlssons Lapps [fol. 637v] ena pijga, efftersom på mantahlslängden finnes 2:ne st., men på contributionslängden allenast en för åhr 1704, då hwadh den
ena pijgan angår länsman af dess oppbördzbook wijsade at för dem bägge han hade betalt och
länsman jembwäl clarerat, men at en på längden allenast blifwit uppförd lär wijd reenskrifningen tillkommit af förseende.

Ting den 14 och 15 februari 1706
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3822, fol. 36r–46r, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:27a, fol. 32r–41r, ÖLA (defekt).

Anno 1706 d. 14, 15 febr. hölltz ordin. laga ting medh allmogen aff Hallens tingelag uthi
länsmansgården Trappnääs, närwarande länsman Olof Hallberg med ordin. häradznämdh.
[Olof Ersson på Hammarnäset
Olof Ersson i Ytterhallen
Olof Simsson i Wästaneed
Erick Larsson i Hahlabacken
Jon Larsson wijd Åhn
Hällie Jonsson i Ifilnäset
Påhl Ersson i Låsböhle
Olof Jacobsson i Arfwesund
Olof Eliæson i Järsta
Olof Jörnsson i Wällie
Jon Halfwarsson i Trappnäs
Påhl Mårsson i Åhlstad]
1.

Upplästes dhe Kongl. placater och förordningar som wijd Rödens ting anteknade finnas.

2.

Förehades mantals- och contributionslängderne för innewarande åhr.

3. Uppbödh regementzskrifwaren wällb:de Nills Molin Olof Erssons hemman Lååsböhle för
24 d:r s.m:tz skuld 1 gången.
Pär Pärsson Hielte hemmanet Kläppe 2 gången.
Erik Nillsson i Gåije en af Pär Byman pantsatt slått wijd Åhn 2 gången.
4. Såsom dragoun Pär Hielte [fol. 36v] sedhan han tillhandlade hemmanet Kläppe, qvitterade
det, till kiöpz begiärade cronohemmanet Åhlsta på Norderöön 4 tunl., dy har dragoun Mårten
Friberg det sedhan till bruks antagit och kiöpeskillingen derföre till skatte effter wärderingen
richtigt ärlagdt 36 d:r s.m:t, som befallningzmans qvittence d. 31 augusti sidstl. utwijsar. Och
emedhan i denne Frijberg war en braf arbetzkarl som råd hade att hemmanet förswarl. häfda,
så lembnas detta honom till bewijs, hafwandes om utbytandet från dragounetiensten å behörig
ort ansökning giöra.
5. Länsman Hallberg kärade till dragon Erik Ek för begången stöld hoos Nills Gunnarsson i
Hogstad, hwilket såledz tillkommit att Eek för undfått låhn 12 d:r kopp.m:t pantsatt till Gunnarsson 1 p. stöflar, en röd klädeströija, 2 st. gamla båckskin, 1 st. elgzläders mössa, den Gunnarsson i sin bod förwarat, men Eek dören uppdyrkat och det borttagit, ehuruwähl han på dhe
12 d:r betalat 11 d:r, [detta] och Gunnarsson tillstod. Och Eek icke heller förneka kunde, all82

denstund allenast han wille neka, det lånet icke warit mehra [fol. 37r] än 1 d:r 14 öre, men enär
hwar påst för sig gicks igenom, måste han tillståå så att summan blef 12 d:r kopp.m:t.
Wijdare klagade Gunnarsson att Erik en annan gång aff honom stulit en kista full medh
allehanda kläder wärde 16 d:r s.m:t, hwilket han med profossen Thomas och Erich Nillsson i
Goije hoos honom tagit igen. Eek måtte detta jembwähl wederkiennas, förebärandes att hebbersdören stådt öppen el. oläst och dy tagit kistan, hwar öfwer medh Gunnarsson han förlijktz,
och förmente dy honom icke kunna åtala.
Gunnarsson nekade till förlijkningen, emot hwilken länsman jembwähl protesterade i en
så fatt saak, dhe kläder i kistan warit kunde Erich i Goije och Thomas högre icke wärdera än
12 d:r s.m:t. Dhenne Eek war tillförne icke för stöld dömd, hwarföre resolverades det Erich
Eek för dhenne stöld, effter dhen 3 § af Kongl. straffordn. skall betala 3 dubbelt medh 48 d:r
s.m:t, så och stå kyrkioplicht offentel., hafwandes målsägaren fått sitt åter.
6. För föröfwadt slagzmåhl på Olof [fol. 37v] Nillsson i Hogstad fältes dragoun Erik Eek till
sina 3 m:k s.m:t effter det 13 cap. Såramålabalken med willia L.L. sampt expenser 1 d:r 4.
7. Regementzskrifwaren ehreborne och wällb:de h:r Nills Molin beswärade sig öfwer Erich
och Jacob Nillssöner i Gåije, hwilka till datum icke den ringaste willigheet hade wijsat att
betala dhe 67 d:r 26: 10 s.m:t dhe för deras faders gångne löffte d. 30 octob. 1703 äro dömde
att betala, och alldenstund han låtit lagfara medh Gåije hemmanet d. 20 febr. 1704 sampt 28
martij 1705, dy påstod h:r regementzskrifwaren tillträda hemmanet, hälst ingen löös egendom
war hoos honom att tillgåå, warandes dessutan domen d. 28 febr. 1705 till execution remitterad af dåwarande v. landzhöfdingen h:r öfwersten Håård.
I öfrigit påstod han och från domens dato interesse 9 d:r 8: 7 s.m:t, såwäl som 3 d:r 8 i
expenser. Erich Nillsson beklagade tijdernes swårigheet, så att han intet kunnat [fol. 38r] betala, bad dy om dilation effter han dhen något hwart åhr att betala. H:r regementzskrifwaren
swarade det Erich alt wijsat sig obstinat. Om han straxt begynt något betala, hade det nu mäst
warit beställt, men i dess ställe lupit till landztinget, hwarest han ändå ingen ändring erhållit.
Men kunde han ställa caution, wille h:r regementzskrifwaren något dilationera, det Erich nekade sig kunna giöra. Och alldhenstund detta såledz war en afdömd och till execution remitterad saak, dy kunde rätten icke heller gifwa Erich Nillsson någon längre dilation, hälst medh
hans hemman war lagfarit och det lagståndit d. 29 martij instundande, hwartill dher Erich icke
gitter h:r regementzskrifwaren till fridz ställa, lembnas honom effter det 27 cap. Ting.b. på
föregången laga wärdering dess egendom tillträda, först det lösa, och hwad det icke förslåår,
då i det fasta.
För Jacob Nillsons andehl war dess jordepenningar hoos Erich Hindersson i Goije 25 d:r
s.m:t förbudne på tinget d. 30 octob. 1703 till denne [fol. 38v] cautionens betalning, men icke
desto mindre beswärade sig Hinderson att effter länsmans ordres han sedhan utgifwit till
Erich Pärsson i Arfwesund 14 d:r och till enkian i Sunne 20 d:r kopp.m:t, emot hwilket
förfarande actor protesterade, påståendes att dhe måtte sådant återbära, som dhe emot förbud
till sig tagit. Länsman Christen Pärson sade sig giort effter domen, ståendes dhe 20 d:r till
enkian i Sunne än hoos honom inne. Alt dherföre befaltes länsman dhem till laga utslag
deponera, och actor medh desse härom utföra. Det öfrige som hoos Erik Hindersson än ståår
inne åligger honom till h:r regementzskrifwaren genstan betala, nembl:n 13 d:r 21: 8 thenarer.
8. På Nills Olssons sterbhus wägnar i Mälbyn kärade Nills Jacobsson i Norgården till Olof
Jacobsson i Arfwesund om 30 d:r s.m:t, som på Olofz caution Erich Nillsson i Goije hade
[fol. 39r] 1700 fått till läns, och som han är insolvendo, påstodh att löfftesman måtte betala.
Olof nekade sig caverat, uthan som han dhen gången hade ährende till Mälbyn, war han tillstädes när Erich fick penningarne, dheröfwer Nills Olsson tagit honom till wittnes, allden83

stund dhe för det myckna krijgzfolket dher war, dhe intet hade tillfälle att skrifwa. Det samma
intygade och Erich Nillsson. Nills Jacobsson beropade sig till wittnes Nills Siuhlsson i Goije,
som aflade eeden, betygandes att han straxt effter war hoos Olof Jacobsson, då dhe kommit
till tahls om det att Erich fick penningar i Mälbyn, hwarwid Olof dhe orden fällt at Erich intet
fått penningar om han icke hade caverat. Olof Jacobsson påstod dess ordh warit att han eij fått
penningar om han eij fölgdt honom.
Nills Jacobsson påstod anstånd medh saken tills hans swärmoder, som bättre om saken är
underrättad, kommer hijt, hwilket och bewilliades. [fol. 39v] I medler tijd reserverades expenserne.
9. Tillstod Olof Jacobsson i Arfwedsund dess löffte för mågen, som emottagit Ugården och
betala 20 d:r om åhret, effter domen d. 13 febr. 1703, beklagandes att för dhen swåra tijdhen
det här tills stussat, dock bör Olof Jacobsson i medler tijd swara om hemmanet uthi någon
måtto missfares.
10. Företogz till äntel. sluut hållen husesyn på länsmans bostället Trappnääs, hwarest såsom
en anseenlig brist är funnen till 135 d:r 25: 20 p:g:r s.m:t, är effter gifwen resolution på sidsta
ting, förra åboerne el. deras arfwingar instämde, nembl:n
1. Anders Mårtensson i Trappnääs, hwilken för dess fader länsman Mårten Jonsson inlade
en häradzdom af d. 15 decemb. 1682, hwaruthi han befrijas för wijdare answar [fol. 40r] emot
åkerens uppkörande till 2/3 dehl, så och husens och gårdarnes reparation, att dhe woro så
goda som då han dem emottog, hwilket han och fullgiordt effter tingzrättens attestatum d. 1
octob. 1687, och fördenskull kunde Mårten Jonssons barn icke heller i någon måtto wijdare
graveras, uthan warda dhe effter besagde dom nu och frambtijdhen för detta boställes wijdare
answar alldeles befrijade.
2. Medh Pär Ersson i Öfwerhallen kunde icke till sluut komma, alldhenstund han afrest
för än citation ankom, och dy lembnas till nästa ting.
3. Till Jöns Perssons arfwingar i Ångroon war wähl citation afgången, men intet swar
från länsman i Owijken kommit, om dhe fått stembningen i rättan tijd woro dhem tillhanda
stält el. eij, och dherföre wijd så beskaffat sak, kunde icke heller saken företagas el. dhe in
contumaciam dömas.
4. Länsman Nills Wijpa hade 1683 brukat bostället, hwilket sonen Anders Nillsson ifrån
Qwitzle måtte wederkiennas, men kunde intet wijsa [fol. 40v] om el. hwad byggnad han det
åhret giort hade, allenast påstod att det alldeles warit förfallit, som han och af dess supplique
till h:r gouverneuren Sperling och dess resolution 1683 d. 27 febr. bewijste, icke heller hade
nämden någon annan dherom rättelse, påståendes gamla länsman Christen Pärsson [at gålen
war illa skadd. Anders Nillsson påstod] honom, Anders Nillss fader, sig eij arfft fadren, det
han bewijsa wille och förmente dy sig intet kunna fällas till någon ärsättning, som lembnas
honom bewijsa på nästa ting.
5. Yttermehra påstod länsman Olof Hallberg, som nu till tiensten kommen war, att Hällie
Jonsson uthi Ifillnäset, hwilken brukat från 1654 ett tunl. härifrån uthan någon byggnad,
allenast gifwandes räntan, det måtte han och åhrl. præstera en portion af byggnaden. Hällie
swarade att hans tunel. är skatte och såldt under Ifillnäset åhr 1654 d. 1 april aff Carl Tholsson
för 18 r.d:r, då Trappnääs än war skatte, men 1664 förfallit till ödesmåhl, och så crono blifwit.
[fol. 41r] Men i anledning af 1682 åhrs dom d. 15 decemb., som förmäler att hehla Trappnääs,
jempte det ena tunnel. uthi Ifillnäset, hade 1677, 1678, 1679 och 1680 blifwit fördt på
ödeslängden, ändock Hällie Jonsson det ena tunl. hafft i bruk och lell uthlagorne innehållit,
förehöltz honom att på det sättet och så blifwit crono, som det och hehlt och hållit i Jordeboken finnes infördt. Dher emot Hällie af dess qvittencebook wijsade att han desse 4 åhrens
räntor hade insatt till Halfwar Jonsson i Trappnääs in alles 12 d:r 24 s.m:t, dhem länsman
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Christen Pärsson d. 2 octob. 1683 emottagit och qvitterat hade, hwartill han sade sig hafft
fougdens Wargz muntel. tillstånd, ty det åhret brukade Wijpa bostället, hwilken för dess
wanbruk ingen ränta dheraf gifwit, och dy skulle han detta till löhn hafwa.
Hallberg förmente att desse penningar hörde cronan till, el. åthminstone bordt anwändas
[fol. 41v] till tunnelandetz inlösen uthi Ifillnäset, ty Christen hade Wijpa för sig att taga dess
löhn utaf, dhermed han sig beropade på Wargz tillstånd.
Elliest påstod Hallberg att detta tunl. är dhen bästa åker till bostället, och att dhen borde
komma dijt igen. Men Hällie wille eij mistat. Af 1696 åhrs protocoll fans härom agerat men
lembnat oslutit, alldenstund ingen war förordnad som cronohemmanetz rätt skulle bewaka och
invigilera. Hällie Jonsson berättade att när Warg tillet Christen taga desse penningar, hans ord
så fallit att det wäl woro cronans besparde medell, men så kunde länsman Christen dhem
lijkwähl till sig taga att byggia här. För detta tunl:d wille Hällie intet cedera, efftersom han
wid Ifillnäset har byggnad derföre, men Hallberg påstod att byggnaden måtte skee här.
Sidst företogz om byggnaden för Christen Pärssons åhr, då han dhe 2/3 af åkeren som
Anders Mårssons fader [fol. 42r] upptagit, det war den [wästre] åkeren 12 mälingar, som
Christen påstod, hwilka, såwäl som dhen åker allmogen uppristade, han icke hade sig
beräknadt, och synemännen jembwähl intygade.
Bagarstufwan angående, påminte Hallberg att dhen som dugel. är Christen god giord, fast
än dhen är nästan odugelig, det länsman Christen nekade, och synemännen med hehla rätten
icke heller finna kunde, emedhan då effter synen dhen repareras, samma stufwa kan många
åhr ståendes blifwa. Hallberg påminte wijdare att ibland dhe 1499 famnar haga som Christen
är god giordt, äro 194 famnar odugl. haga emellan länsmans och Jon Halfwarssons slått, som
eij kan beståås. Christen swarade att till samma haga är det gierdzell anslagit som är i hagan
omkring engen, dher alldrig för någon gård warit, och skola desse 194 famnar gåå af, wille
Christen råda om sitt gierdzell sielf. [fol. 42v]
Christen anhölt att som han på detta förfallne hemman all dess medell kåstat, det
fördenskull honom må effterlåtas att niuta dhen öfwerbygnad här blifwer, och det effter Hallbergz förskrifning d. 28 martij 1705, som uppwijstes, af dhem bägge underskrifwit, hwar uthi
Hallberg emot det Christen honom cederat tiensten lofwade honom hehla 1705 åhrs löhn,
jembwäl att refundera dhen öfwerbyggnad som wijd bostället effter hållen syn kan blifwa.
Sedhan nu saken såledz war öfwerlagd resolverades som föllier.
Alldenstund hwad Anders Mårssons faders byggnad för länsmans bostället Trappnääs
angår, det finnes redan d. 15 decemb. 1682 wara en afdömd saak, hwilken dom och är
fullgiord, dy blifwer arfwingarne för wijdare tilltahl befrijade.
Hwad Pär Ersson i Hallen och Jöns Pärssons arfwingar wijdkommer, så kan öfwer dhem
eij [fol. 43r] resolveras för än dhe blifwa lagl. instämde.
Men Anders Nillsson i Qwitzle lembnas anstånd till nästa ting att wijsa det han effter
fadren Nills Wijpa intet har ärfft, hwarpå saken skall bli afdömd och sluten.
För det ena tunl:d Hällie Jonsson uthi Ifillnäset brukadt, bostället tillhörigdt, will han sig
wäl all byggnad undandraga, dock emedhan som ena tunl. hörer under boställetz ränta, hwareffter det i Jordeboken är uppfördt för 6 2/9 tunl., och jembwähl i anseende dhertill byggnaden
till dess summa considererat, fördenskull måste Hällie Jonsson för dhe 22 åhr länsman Christen Pärsson har bostället innehafft och för dess byggnad måst swara, åhrl. ärläggia 1 d:r s.m:t
el. in alles 22 d:r.
Men huruwijda detta tunl. skall wara crono el. skatte, har Hällie å behörig ort ansökning
att giöra, kunnandes rätten sig öfwer dhen qvæstion om det till bostället bör läggias och brukas, dhenne gången [fol. 43v] icke yttra, efftersom ingen är tillstädz som effter Kongl. Maij:tz
förordning boställes rätt bewakar.
Angående dhe 12 d:r 24 s.m:t, hwilka länsman Christen Pärsson d. 2 octob. 1683 af detta
tunl. ränta för 4 åhr skall undfått, beropandes sig på befallningzmans Wargz tillåtelse, så
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finner rätten nödigt att först dherom underrättelse af räkenskaperne bör införskaffas, om dessuthan länsman för det åhret har sin löhn åthniutit.
Sidst, hwad wijdkommer länsman Christen Pärssons byggnad för dess åhr, så är dheröfwer med honom fölliande liqvidation upprättad och sluten, nembl.
Såwijda det icke kunnat bewijsas
att han några byggningzpenningar
undfått el. frijheet niutit,

Dher emot giörs honom effter synemännens ompröfwande fölliande
byggnad godt, nembl:n hwardagsstufwan,

[fol. 44r]

till detta boställes upprättande,
som wijd hans anträde så till huus
och hagar som åker, eng och
engeslador alldeles hade warit
förfallit och nästan som ödhe,
dy graveras Christen Pärsson
allenast för åhrl. byggnaden
från åhr 1684 till åhr 1705,
bägge inclusive, medh
8 d:r s.m:t åhrligen,
efftersom här mycket
ondt är om materialer,
giör uthi 22 åhr
176 d:r
Saldo som länsman
Christen Pärsson har
öfwerbyggdt och länsman
Hallberg effter
dess förskrifning af
d. 28 martij a:o 1705,

sedhan bristen effter synen är afdragen
1 d:r 22, wästra knutens fodring och
syllarnes omboande 1 d:r, taketz
täckning 12 öre, giör tillhopa
3 d:r 4, blifwer behållit
41: 14:
Giästestufwan medh 2 st. camrar
sedan bristen effter synen är afförd
22 öre, spiället 26: 16, låfftet 8,
syllarnes omboande 12, spiällen i
camrarne 1: 21: 8, giör tillhopa
3 d:r 26, blifwer i behåld
52: 24:
Kiöket med kåfwan o. förstufwan 16: 13:
Giästcammaren
28: 31:
Kiällarswallen
1: – :
Reparation på herbergen
2: – :
Badstufwan sedan reparation
är afdragen
2: – :
Ny stallet sammaledes
6: 24:
Fähuset sedan bristen är afräknadt
effter synen
22: 5:

–

–
8
–
–
–
–
–
8

[fol. 44v]

då länsman
Christen Pärsson
tiensten till honom
cederade och afstod,
bör till honom
betala

74: 17: 8

Summa

________
250: 17: 8

Kiöpt fenster och annan innanrede
till tingzstufwan, hwilket som emot
inventarium wid bostället lembnas 10: 16: 16
Upptagit 30 mäl:r åker à 1½ d:r st. 45: – : –
Nok 2 af 2/3 mäl. för hölador
uppsatt till haga
4: 16: –
Wid ankomsten alla hagar nedfallne,
dem länsman upprättadt, men fins
ännu åter fehlachtig, dy giöres
honom gott allenast
15: – : –
Uthan detta har han ändå giort
mycken reparation och förbättring,
hwilket eij considereras kan, annars
än som widmakthållande af det han
giort, och dy intet beståås före. ________
250: 17: 8

[fol. 45r]

Hwilka 74 d:r 17: 8 p:g:r kunna Hallberg frambdehles goda giöras på dess åhrl. byggnad,
hafwandes i öfrigit hwad ännu brister till boställes fullkombligheet han effter handen att förbättra och omlaga.
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11. Togz under händer förrättad husesyn på rustmästare bostället wijd Hallens compagnie
Hammarnäset 5 tunl. crono, hwars brist är funnen till 69 d:r 14 s.m:t. Dher öfwer medh
frambledne rustmästaren Nills Ekeroot, liqviderades som föllier.
Ekeroot brukat ½ bostället att
åhr 1704 graveras dy för 1/2
åhrs byggnad
3: 10: 16
För undfådde
byggningzpengar
5: – : –
Summa
8: 10: 16

Stängt 69 f:r haga à 1 öre st.
2: 5: –
Dhe 13 st. framförde ståckar will
successorn eij emottaga för deras
oduktigheet skull,
dy blifwer resten
6: 5: 16
8: 10: 16

Hwilka 6 d:r 5: 16 sterbhuset åligger genstan till rustmästaren Pär Nyman betala.
Landbonden Nills Bängtsson ett åhr brukat andra hälfften.
Graveras för en
lijka summa
Summa

8: 10: 16
________
8: 10: 16

Dher emot stängt 53 f:r
Täkt redskapzhuset
Brister dy

1: 21: –
2: – : –
4: 26: 16
8: 10: 16

[fol. 45v]

Dhem han sammaledz uthan uppehåld måtte till rustmästaren clarera, så frampt dhe eij
förenas att han dherföre bygger.
12. Ransakades öfwer dhe till krop[ps]plicht dömde personer för 1702, 1703, 1704 och 1705,
dhem dhe alla hade uthståndit.
13. Upplästes högwällborne h:r gen.lieutn. och gouverneurens resolution d. 25 jan. sidstl:ne
för Månsåsens byemän, att häreffter förblifwa under Hallens tingelag och Marby kyrkiolag,
hwilken wederbörandom till rättelse publicerades.
14. Länsman Hallberg ingaf en restlängd på åtskillige af allmogen på deras utskulder för
förra åhren, wijd hwars igenomgående några fåå allenast woro tillstädes, hwartill fans orsaken, att icke woro hwar och en in specie stämde, uthan länsman på sidsta soknestämma allenast
sagdt i gemen att alla som [fol. 46r] woro skyldige skulle wara på tinget. Men owist alla desse
woro dher el. detta hörde, icke heller hade länsman dhem annoterat på citationslistan, så att
effter processen dhe förste dagen blifwit uppropade, hwarföre några som berättades då warit
här hade gådt bort, tänkiandes att eij mehra skulle blifwit aff. Föruthan detta war icke heller
restlängden effter methoden ställt, el. af häradzfogden och häradzskrifwaren underskrifwen.
Fördenskull och i mangell af alt sådant kunde härtill intet wijdare giöras än att allmogen
alfwarl. förmantes hwar och en sin rest betala el. och deras panter försällias inom 14 dagar.
Med dhen sidst påbudne sochnejembnaden befans hehla tingelaget inneståå, och dy underrättades att effter h:r gen.lieutn. och gouverneurens resolution på landztinget dhe dhem icke slippa, uthan uthgifwa måste, hwilket och dhem åligger att fullgiöra.
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Ting den 2, 3 och 5 november 1706
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3822, fol. 527r–556v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:27b, fol. 449r–468v, ÖLA (något defekt).

Anno 1706 d. 2, 3, 5 novemb. höltz ordin. laga ting med allmogen af Hallens tingelag utj
ländzmansgården Trappnääs, närwarande befallningzman wälbet:de Bertil Alander och sidsta
dagen ländzman Hallberg, nämdemännen som wijd wåhrtinget, allenast utj Jon Larssons ställe
wijd Åhn och Olof Simssons ställe i Wästaneedh antages effter aflagd eedh till nämdemän Jon
Jacobsson ibidem och Pär Tagesson i Wästaneedh.
1.

Upplästes Kongl. Maij:tz förr specificerade placater.

2. Ländzman wähl:t Olof Hallberg hade instämdt dragon Pär Halfwarsson Byman för treska
och utheblifwande wijd [fol. 527v] åthskillige stämbningar, såwäl som för beskyllning som
skulle ländzman welat honom gravera med högre utlagor än Kongl. Maij:tz förordningar innehålla, med mehra.
[1.] Då hwad terminerna angår som Byman utheblifwit, angaf ländzman först d. 6 martj,
då Byman förklarade, som och i sanning befans, at den gången han ifrån nårska marknaden
intet war heemkommen, och dy syntes wara laga förfall som bör giälla.
2. Den 2 april och uteblifwit, och fast än Pär tillstod sig då warit här, kunde han lell det
intet bewijsa, fördenskull effter 1688 åhrs uppbördzplacat 4 § saker till sina 3 m:k silf:rm:t.
3. gången uteblifwit d. 17 april. Byman swarade at den gången reste han något föruth till
Åhs med en bååt at sällia, tänkandes derföre få p:g:r, [fol. 528r] men bekom allenast korn,
derföre wijd heemresan war han in till länsman och sitt uteblifwande enskyllade, hwilket länsman nekade, och annat kunde Byman eij bewijsa, hwarföre han saker förklarades till sina 3
m:k s.m:t, effter [besagde] §.
Stembningen d. 18 junij har först ankommit en dag effter terminen, det och tålfman Erich
Olsson på Nääset wittnade, fördenskull blef han denne gången befrijad.
Dhen 26 junij och uteblifwit. Swarade at d. 25 el. dagen föruth war han till länsman på
Wärköhn och lefwererat så mycket han kunnat fåå tillhoopa, nembl. 1 d:r 23 s.m:t och derföre
kom han intet på stembningen, derom med länsman han talat. Ländzman wederkiendes at d.
25 han bem:te p:g:r lefwererat, men som han mehra war pro resto skyldig, förmente han det
och på stemningzdagen han bort [fol. 528v] sig infinna. Dock emedan han så nyligen hade sig
infunnit, det han hållit för stembningzdagen, så kunde rätten eij annars än denne gången
honom befrija.
Så hade och d. 14 julij Byman försummat dess stembning. Ille swarade at han wiste sig
då intet wara skylldig ländzman, utan hwad som fodrades hade rustmästaren på ordin. räntan
hafft at fodra. Der emoth länsman af dess oppbördzbook bewijsade det uthaf dhe 4 d:r 16: 10
s.m:t dem Byman för den dehl han i Hammarnäset brukadt, han allenast d. 4 maij 1705 betalt
3 d:r 8 öre s.m:t, och dy resterade 1: 8: 10 s.m:t. Och emedan Byman icke kunde wijsa sig
flera lefwerantzer giort, dy war detta hans saldo. Och alldenstund han denne gången utheblifwit, dy effter det 4 § förklarades han saaker till sina 3 m:k s.m:t. [fol. 529r]
Angående de injurier som Byman skall anfallit ländzman med, så war det så beskaffadt at
enär länsman d. 18 junij icke inkom till befallningzman med resten el. panten för deras utlagor som resterade, hwaröfwer originalet han inlade, stämde han allmogen d. 18 junij i
soknestufwan, då alla sig infunne, men Byman intet. Enär nu länsman kom ut på gården och
han fant honom der ståendes, tilltalade länsman honom för dess olydna, då Byman swarat:
Sätt et tijk dijt at skiälla på mig och folket och gack intet sielf at skiälla på folket. Länsman till
swars gifwit hwarföre han sin skull eij betalade, utan måste han så med prackerij så smått i
sänder, påståendes länsman att som Byman [fol. 529v] honom i dess embetes beställning så
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öfwerfallit, det måtte han derföre wederbörl. ansees. Byman swarade at han och woro inne i
soknestufwan, men som der war så mycket folk, kom han intet at gåå fram, inga penningar
hade han, eij heller wiste han huru mycket han war skylldig. När länsman nu kom uth, sade
han till honom: Will intet du din rest betala. Han swarat: Iag har något så när giort för mig
klart. Ländzman sagdt: Du betalt som en prackare, hunsfått och skiälm, och emedan han af
länsman så blef skiämbd, hade han swarat: Det woro bättre I satte en tijk at skiälla på folk.
Han woro en konungens tienare och borde intet såå öfwerfallas.
Länsman nekade sig så sagdt, beropandes sig tållfmän Erich Olsson och Bertil [fol. 530r]
på Nääset till wittnen, dem parterne gåfwo eden upp, wittnandes den förra at när länsman kom
uhr soknestufwan och frågat Byman hwij han eij betalte, men han swarat sig det giort, hade
länsman sagdt, som en prackare och en skiälm har du betalt, dermed Byman gifwit till swars
at det woro lijkare at länsman rådde sig en bicka at skiälla på folk och intet sielf. Tog afträde.
Inkom Bertil, förandes samma talan, men skiälm intet hördt.
Leut. Grijp och regementzskrifwaren Molijn klagade at denne och flere aff allmogen äro
mycket tröga at betala deras öfwerskott wijd liquidation[s] möten och der sig infinner. Och
emedan bem:te möten hafwa samma natur som Kongl. Maij:tz uppbörd och räntor, dy måste
dhe och excercera den 4 § [fol. 530v] af 1668 åhrs placat. Och emedan hwad ordin. räntan af
Byman angår, han klagade sig högre och med flere sedlar blifwit graverat än han böhr, dy på
rättens begäran lofwade regementzskrifwaren och leutn. Grijp wijd första liquidationsmöte
detta med munsterskrifwaren öfwersee.
Än klagade länsman at Byman honom tillagdt hafwa mehra räntor af honom fodradt än
han utgifwa borde, påståendes deröfwer laga reconvention. Ille wille neka härtill, der emot
wittnade tålfman Olof Jöransson i Wällie och Olof Ersson i Hallen, dem parterna gåfwo eden
upp, at Bymans ord så fallit, det länsman skall honom påbördadt mehra uthlagor än han bordt,
derföre han och honom citerat. Mehra hade parterne intet at påminna el. föredraga, [fol. 531r]
hwarföre öfwerlades och resolverades saaken.
Såsom dragoun Pär Byman befinnes wijd 3:ne af länsman till cronones restantiers
uppbärande giorde stembningar alldeles [utan förfall] uteblifwit, fördenskull, effter 1668 åhrs
uppbördzplacatz 4 §, saakfältes han för hwardera stembningen han således försummat till sina
3 m:k s.m:t.
För det Byman har lijknad länsman wijd en tijk och at med högre utgiffter honom graverade än som wederborde, böter Byman effter det 13 cap. Ting.b. 2 gånger 3 m:k s.m:t, alldenstund desse ord af en hastig ijfwer fälte äro, dem Byman intet har påstodt el:r welat honom
bewijsa, och länsman i öfrigit för hans åtahl befrijad, efftersom hwad länsman giort är skedt
effter ordres och å embetes wägnar. [fol. 531v]
3. Regementzskrifwaren ehreborn och wälbet:de Nils Molijn hade nu låtit instämma Erich
Nilsson i Goije för den caution han d. 30 octob. 1703 är dömd för munsterskrifwaren Holm at
giällda, och till at komma till sluth nu sedan hans hemman är lagfarit, af läns- och tålfmän
låtit det med hans lösa egendom wärdera, sig bestijgandes tillsammans à 113: 29: 8 s.m:t, med
påstående at som Erich icke har wijsat någon willigheet sedan 1703 det ringaste at betala, det
måtte han fördenskull fåå tillträda egendomen, stijgandes nu summan med capital och interesse sedan 1703, jempte expenser till 83: 29: 18 s.m:t, förbehållandes sig wijdare interesse
tills hela summan betalt warder.
Erich Nilsson beklagade tijdernes swårigheeter at han inga medell kunnat [fol. 532r] fåå,
gifwandes fram en regementzquartersmästar Holmers sedell d. 30 martij 1706 på dess lösningzbönder i Åhre och Kall sokn på 33 d:r 2 öre s.m:t, gifwen Nils Torkelsson i Glösa, och
han lembnat Erich at betala sin skull med, williandes Erich at regementzskrifwaren den i afräkning på dess ballance taga wille, hwilket regementzskrifwaren icke giöra wille, utan och
Erich sielf tager uth medlen och dem honom tillställer, williandes nu straxt hafwa sina p:g:r,
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och effter erhållen execution d. 28 novemb. 1703 tillträda egendomen, då äntel. effter Erickz
bööhn och elliest skedd interssession h:r regementzskrifwaren lembnade honom dilation, en
dehl till d. 2 febr. och resten till Gregorij at betala, då om Erich låter finna sig willig och
richtig, han om expenser och interesse will sig betänkia. [fol. 532v]
Wijdare tilltalade han Erich Hindersson i Goije om dhe 25 d:r s.m:t som för Jacob Nilssons andehl af denne caution blifwit 1703 förbudne och sidsta ting förehades, då Erich Hinderssons hustru eij nekade å mannens wägnar at betala dhe hoos honom innestående 13: 21: 8
s.m:t, allenast bediandes om dilation till Gregorij, det och regementzskrifwaren henne bewilliade.
Sedan angående dhe 14 d:r s.m:t som af desse förbudne p:g:r ländzman låtit Erich Pärsson i Arfwesund bekomma, så påstod h:r regementzskrifwaren framför honom præferencen,
effter han för sig hade dom, execution och förbud på dem redan 1703, och at ingen sedan
hade bort dem röra el:r från honom taga. Sonen Pär Ersson swarade at hans fader och hade
dom för sig at få så mycket af Jacob Nillson för [fol. 533r] dess lembnade fehlachtigheet wijd
Hälliesund fendrikboställe, der emoth regementzskrifwaren påstod företrädet, alldenstund
detta ähr Kongl. Maij:tz medell han söker ärsättning före.
Hwad wijkommer dee 20 d:r k.m:t som förra ländzman hafwer af bem:te 25 d:r s.m:t hoos
Erich Hindersson uttagit och hoos sig än innehafwer för enkian i Sunde, så giorde h:r
regementzskrifwaren derwijd samma förbehåll, efftersom icke heller öfwer dem någon dom
el. resolution wijsades.
Slutel. itererade h:r regementzskrifwaren dess påstående at fast än Erich och Jacob
Nilsson äro dömde at betala helfften hwardera af de 67: 26: 10 s.m:t på deras afledne faders
caution sig belöper, hwartill effter hos Jacob eij mehra fins än desse 25 d:r, at då effter
häradzdomen d. 30 octob. 1703 såwäl [fol. 533v] som d. 20 octob. 1704 Erich för det som brister torde må häffta och betala, nembl. 42 d:r 26: 10 s.m:t med interesse och expenser, dher
emoth Erich icke wille swara till mehra än för sin halfpart, det h:r regementzskrifwaren till
rättens afdömmande heemstälte, så och ifall dhe 14 d:r [och 20 d:r] skulle gåå af, at och Erich
måtte för dem swara och umgiälla.
Resolutio. Såsom Erich Nillsson i Goije effter ågångne domar och erhålldne execution
icke har betalt regementzskrifwaren ehreborn och wälbet:de h:r Nills Molijn dess andehl som
för sin caution för munsterskrifwaren Holm han är dömd at ärsättia, hafwandes h:r regementzskrifwaren dy med hans hemman lagfarit, så at det d. 18 martij förl. war lagståndit, och den
22 octob. för wekan, tillijka med den lösa egendomen wärderat, [fol. 534r] stijgandes h:r regementzskrifwarens fodran utom interesse och expenser till 42: 26: 10 s.m:t, alldenstund det
som brodren Jacob Nilssons egendom eij tillräcker, effter gifne domar Erich Nilsson ärsättia
måste. Fördenskull kan häradzrätten eij annat än förbem:te 42: 26: 10 s.m:t döma h:r regementzskrifwaren nu straxt, effter det 27 cap. Ting.b., at niuta sin fulla betalning, först af det
löösa och sedan i det fasta. Dock som h:r regementzskrifwaren bewilliat honom dilation till
Gregorij tijd 1707, så låter häradzrätten derwijd förblifwa, men skulle Erich Nilsson dertill
icke sin lofwen fullgiöra, har h:r regementzskrifwaren egendomen som förmält at tillträda.
Med samma förbehåll är och Erich Hindersson i Goije råderum förunnat till Gregorij tijd
[fol. 534v] nästkommande med dess 13: 21: 8 silf:rm:t.
Och alldenstund för denne caution, härrörande af Kongl. Maij:tz medell, h:r
regementzskrifwaren har på de 25 d:r s.m:t hoos Erich Hindersson i Goije redan d. 30 octob.
1703 förbud, sampt dom och execution så at rätten icke kan finna med hwad fog 14 d:r k.m:t
deraf äro tagne till Erich Pärsson i Arfwesund, och 20 d:r till frambl. pastoris enkia i Sunne.
Fördenskull, och i krafft af 4 § i Kongl. Maij:tz påbudh till alla domstolar de a:o 1699, bör h:r
regementzskrifwaren bem:te påster emoth borgen lyffta och till sig taga, och de androm natt
och åhr lembnadt, det af honom återwinna om de gitter, wider förlust af saaken. Men på den
händelsen desse påster skulle regementzskrifwaren [fol. 535r] ifrån dömas, måste effter ofwan
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nämde domar Erich Nillsson dem umgiälla. Expenserne med interesse warda h:r regementzskrifwaren förbehålldne ifall icke Erich Nilsson icke kan på dem fåå efftergifft.
4. Det föredrog Nils Kiälsson i Goije hurusom för 2 åhr sedan han af dragoun Olof Malm
blifwit stulin, såå p:g:r som pertzeller till 30 d:r s.m:t, hafwandes Malm förl. den 6 junij under
förhöret wid krigzrätten angående dess rymmande bekiendt det Erich Nillsson i Goije och
hans hustru skola större delen af samma stöld niutit, af hwilka han jembwäl till denne stöld
blifwit intalt och tubbadt. Och emedan Erichz hustru och tillstådt detsamma, han och af henne
fått igen utaf det stulne godzet något slissning och et öhrnegåtzwahr, [fol. 535v] dy wille Nils
Kiälsson at de för alltsammans måtte swara och plichta. Erich och hustru Kierstin Erichzdotter nekade alldeles härtill, och angående sletzningen och öhrnegåtzwahret, så hade Malm
medan dhe woro bägge i kyrkian stölden begådt, och i det han gådt deras gård förbij, kastadt
till deras barn, som hemma woro, desse plagg, dem barnen hade när hon heemkom, men
hwadan det war wiste hon intet, beklagandes sitt oförstånd at hon sådant eij för folket omtalade. [Nils Kiälsson] swarade at Kierstin skall för annorledes talat, beropandes sig hustru
Kierstin Olsdotter och Märet Hindrichsdotter i Goije till wittnes, dem parterne gåfwo eden
effter och separatim hördes.
Hustru Kierstin refererade at när Malm kom i landet, hade Kierstin till henne kommit och
illa låtit öfwer det at Malm welat henne beskylla som hon af det [fol. 536r] stulna godzet något
bekommit hade, då Kierstin wijdare sport henne om mannen och wiste deraf, då hon swarat at
han både wiste deraf och det jembwäl sedt, men hwad saaker der woro, hörde hon intet berättas. Tog afträde.
Och inkom hustru Märet, hwilken förde samma talan.
Kiälsson, att ibland annat staahl Malm från honom 2 ½ wåg smör, 1 sijda fläsk om 1
pund, 1 st. ost om 16 m:k, 5 st. silf:r ringar à 1 carolin st., 1 ny skiorta, 1 par bockskinsbyxor,
1 paar skoor, 1 st. halfslijtin skintröija, 1 slessingz förkläde, 1 st. örngåtzwar, 3 st. kuinfolkz
halsduukar, 1 st. dito manfolkz, 1 ½ aln slessing, 1 skålpund tobak, contante penningar 6 d:r
s.m:t, skolandes han omöjel. kunnat bära allt detta [med sig] öfwer fiällen, utan har han det
måst någorstedz [fol. 536v] lembna, som är hoos Erich, det Malm sielf bekiändt, och der han
funnit det mindre [igen, så] will han och hafwa det mehra igen. Men Erich med hustrun nekade ändå enständigt härtill. Kiälsson sade at Erich det åhret sållde smör, men alldrig hwarken
förr el. sedan. Ille swarade at han och nu kunde sällia honom smöör.
Än wijdare begiärte Kiälsson at hustru Kierstin Gunnarsdoter må höras, emoth hwilken
Erich protesterade, effter de lågo i action, det och rätten pröfwade för laga jääf, och refererade
hon utan eedh det i förrgåår Erichz hustru sagdt det mannen giorde illa som nekade till detta,
han hade lell af smöret ätit. Erich nekade nu som förr. Och effter Erichz hustru war bortgången, finnandes rätten nödigt at med hustru Kierstin hon borde confronteras. [fol. 537r]
Sedan och torde flera omständigheeter till nästa ting yppas, dy fant rätten skiäligt detta för
denne gången oslutit [att] lembna.
5. Lät Märet Pärsdotter uppwijsa det testamente som Erich Lapp på Norderöhn med dess
afledne hustru Elsa Ersdotter d. 4 aug. sidstl. till henne giort öfwer deras aflinge och löösören,
hwilket på begiäran inteknades.
Dherwijd hustru Elsas slächtingar, Jöran Ersson i Klösta och Erich Olsson i Kougsta
protesterade, williandes dee hafwa sitt arff, hwilket lagl. bör utföras inom natt och åhr, effter
1686 åhrs Kongl. förordning om testamenten och 8 §.
Inteknades Erich Nillsons obligation i Goije af d. 13 octob. sidstl. till Nills Olssons
arfwingar i Mällbyn på 30 d:r silf:rm:t.
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6. Bertil Pärsson på Hammarnääset föredrog att Jon Halfwarsson i [fol. 537v] Trappnääs hade
på hans skog, Träkstad wijd nampn, 2 st. bowallar, derest om sommaren han sin boskap håller, der igenom Bertil på sin skog och slått skada tager, williandes dy at ifall Jon icke kan
wijsa laga fång på sådan dess rätt, at han då måtte dömas der utuhr.
Jon swarade sig derpå inga gambla breff hafwa, utan hördt säijas at som hans förfäder
ifrån Hammarnääset någon arf tillfallit, så skall der emoth desse bowallar och muuhlbete
blifwit dem upplåtit, hwilket dhe hafft från uhrminnes tijder, och wille dy nu intet stijga der
ifrån. Bertil berättade effter sin fader, at en bonde på Hammarnääset skall emot lånte 6 orter
utaf gamle Jon Halfwarsson i Trappnääs upplåtit honom muhlbeten på skogen, [fol. 538r] men
reus wille det icke tillståå, utan skall det wara gammalt arff. Bertil klagade sig häraf mycket
lijda på sin slått och jembwäl elliest, hälst Jon Halfwarsson der mycket boskap skall hafwa,
och mehra än Bärtill, sedan och med honom icke giöra et, med boskapens flyttiande dijt och
dädan, hwilket han låfwade häreffter wakta sig före, men Bertil wille inga conditioner antaga,
utan alldeles hafwa Jon dädan. Och emedan inga bref woro, dy hördes gamle mannen Mårten
i Bäck, som på Hammarnäset är född, genom tålfmannen Olof Jacobsson i Arfwedsund och
Jöns Ersson i Wåge, emedan för dess ållder han intet kunde komma hijt, hwars relation för
dem så warit at Trappnääsman först med lof kommit in på denne skogen, men om det war för
något arff el. lånte penningar hade han eij hördt. [fol. 538v]
Inkom gamle mannen Hällie Jonsson uthi Iffellnääset, refererandes effter sin morfader sig
hördt at Jon Halfwarssons förfäder skola först med lof kommit dijt emot det arf som de i
Hammarnääset hafft at fodra för en syster, hwilken dädan blifwit gifft till Trappnääs. Tog
afträde.
Bertil sade sig nu eij längre kunna lijda detta stoora intrång, alldenstund der emoth hans
hemman icke kunde beståå. Detsamma klagade och Jon Halfwarsson, alldenstund hans hemman, på et skarpt näs belägit, intet utrymme hade till muhlbete. Dhe andra grannarne i Höhla
och Hallen klagade och öfwer Jon Halfwarssons myckna boskap, at den och giorde dem
skada.
Och emedan parterne intet kunde till förlijkning bringas, dy öfwerlades och resolverades.
[fol. 539r]

Alldenstund den betesmark som Jon Halfwarsson i Trappnääs hafwer på Träkstaskogen,
Bertil Pärsson i Hammarnääset tillhörig, hans förfäder ifrån långl. och uhrminnes tijder hafwa
nyttiat, så at man icke egentel. kan wetta huru och enär de en sådan rättigheet hafwa bekommit, fördenskull och effter det 1 cap. Jordab. L.L. bör han, Jon Halfwarsson, framgent derwijd förblifwa, dock så at dess uppbrukade wallar han intet må mehra uthwidga el. intaga
mehra än skedt är, sedan och at han el. hans folk hwarken medh betande el. trampande må
skada el. i ringaste måttan åwärka Bertil Pärssons slått och myrar, åliggiandes honom jembwäl wijdh boskapens flyttiande dijt och der ifrån giöra et medh Bertil Pärsson, så att han intet
fahr dijt förr än han det will, eij heller [fol. 539v] därifrån, och sidst at han intet mehra boskap
der håller än Bertil Pärsson, och det allt wijd 5 d:r s.m:ts wijte om Jon Halfwar det emoth
bryter.
7. Angående den twist som war emellan Pär Tolsson i Wällwijken och Matz Öhrn angående
någon skogzslått som Matz för honom skall slagit, men han påstod wara på uthmarken, hwarest han såwäl som Tolsson borde niuta sin dehl, afsades at som rätten utan besichtning sakens
sammanhang icke finna kunde, dy wardt det till sexmannasyyn och proff utstält, hwar med
der parterne icke åthnöijas skulle, hafwa wijdare sådant wijd rätten andraga.
8. Resolverades at den holme som elfwen wijd Åågårdarne hafwer uppkastadt och Anders
Swänsson med Pär Ersson wijd Åhn twistade om, [fol. 540r] skulle effter det 26 cap. Bygg.b.
L.L. höra dem hälfften till hwardera, emedan af bägges uthskorne slått den war uppkommen.
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Anbelangande skiffte i hagan bägges åkrar emellan, hwarutj Anders Swänsson påstår at Pär
Ersson med honom skall sin dehl hålla, så emedan Pär Ersson emoth Anders Swänsson
allenast har en lijten åker, dy skulle effter besagde capitels 6 § de hålla denne gården hwar
effter ägo sina, den mehra som för mehra ligger, och den mindre som för mindre ligger, dereffter goda män hafwa gården dem emellan att dehla. Och sättes 5 d:r s.m:tz wijte för den som
den andra först öfwerfaller och oförrättar.
9. Såsom Pär Ersson i Arfwedsund will med grannen Olof Jacobsson nyttia den qwarnställe
som nedan Oloffs [fol. 540v] åker ligger, dy pröfwades skiäligt at med honom, Pär Ersson, han
bör gräfwa och wijd makt hålla det dijket som genom Olof Jacobssons eng ligger och wattnet
leder utföre till qwarnen.
Hwad wijdkommer den fäwäg som Pär Ersson will hafwa nedanför Olof Jacobssons åker
och så öfwer hans eng, så kan rätten icke finna det skiäligt, utan till Olof Jacobssons skada
lända, alldenstund genom boskapens trampande engen stoor skada lijder, och fördenskull det
at förekomma, bör Olof Jacobsson nedan engen uthmed siöön en haga stängia, Olof
Jacobsson 2/3 delar och Pär Ersson 1/3 dehl, dock så bredt stycke af ängen utmed siön uthelembna, till 3 alnar, så at boskapen obehindrade der framkomma kan, [fol. 541r] och icke af
floden el. dylijkt hindras.
10. Ryttaren Hendrick Krafft med Mårten Gunnarsson i Hogsta tilltalade Oloff Nillsson i
Hogstad om tije d:r s.m:t, som deras broor och swåger, frambl. Nils Gunnarsson hade gifwit
honom på dess hemmanskiöp, som dock eij för sig gått. Reus påstodh desse penningar
behålla, emedan Nils, sedan han kiöpet slutit, han det utan orsaak hade ryggiat, hwarföre wille
han desse penningar behålla, det Krafft nekade. Skrifftel. kiöpebref war intet affattadt, eij
heller wittnen deröfwer warit, så at rätten deraf finna kunde saksens sammanang, och dy föll
nämden på dhe tankar at de bestå halfwa skadan hwardera. [fol. 541v]
Af Olof Nilsson i Hälliesund fodrade dhe sammaledz 3/4 tunna korn à 3 d:r s.m:t och 5
st. näät. Kornet tillstod Olof, men för näten hade dee sins emellan giort räkning, der efter Olof
wederkiendes sig blifwit den andra skylldig 24 öre s.m:t, lofwandes deröfwer skaffa bewijs
till nästa ting.
Resolutio. Anbelangande dhe 10 d:r s.m:t som ryttaren Hendrik Krafft med Mårten Gunnarsson i Hogsta och Nils Gunnarsson honom på en gårdzhandell lefwererat, så finner rätten
skiäligt at som en mörk saak de bestå hälfften hwardera, så at Olof Nilsson till kiäranderne
allenast återbetalar 5 d:r silf:rm:t.
Dhe 3/4 tunna korn à 3 d:r s.m:t tunnan [fol. 542r] som Olof Nilsson i Hälliesund tillstår
sig warit Nills Gunnarsson skyldig, såwäl som 24 öre kopp.m:t på nääten, åligger honom som
en tillstådd skull straxt betala, och med räkningarne öfwer nääten 5 st. till nästa ting inkomma.
11. Ryttaren Hendrich Krafft med Mårten Gunnarsson i Hogsta, som arfwingar effter frambl.
Nils Gunnarsson i Hogsta tilltalade Erich Nilsson i Goije för det arfwet effter honom under
testament han will behålla, och som det intet skall bewijsas, dy påstod de detsamma bekomma, ingifwandes en förtekning öfwer detsamma, af 2 st. nämdemän d. 16 april sidstl. upprättadt. Erich påstod at Nils Gunarsson förl. febr. månad accorderat med honom at i
dödedagar han honom skulle [fol. 542v] syta, och der emoth alla dess löösören undfåå. Men han
hade hwarken wittnen el. skrifftel. instrumente derom, fördenskull actores det icke beståå
wille, hälst Nils 6 wekor dereffter dödde, och den tijden ingen sytning åtniuta månde medan
han hade nog förråd, eij heller war han länge [säng]liggiandes. Olof Jacobsson i Arfwedsund
berättade at Nils hafft på talet at giee sig hoos Erich till sytning, men huru det blef wiste han
intet. Erich förklarade sig at han intet det så stort påståår, allenast han fåår betalning för 6
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weckors sytning, för lijkekistan, födt 2 st. koor och gietter i 6 weckor, sändt effter prästen då
Nils låg siuuk och dragit försorg om [begrafningen].
Men Krafft wille intet beståå utan at det bewijsades.
Elliest hade för lijkstolen Mårten [fol. 543r] gådt god hoos pastorn 2 d:r s.m:t, fodrandes
det uth af egendomen.
Hällie uthi Iffellnäset fodrade och 1 carolin, lånt wid wåhrtinget till Nils och eij nekades.
Dragoun Grels Frisk angaf det Nills warit hans måhlsman, och dy wille han framför alla
andra ha sitt uth, effter en tingzdom på Offerdahls ting d. 20 octob. 1706, hwilket fans klart.
Och emedan Nils Gunnars hustru, denne Friskz moster, är barnlöös död, och med sin man
det aftahl giort at effter bägges död hennes arfwingar skulle sitt arf undfåå, som allt tillstodz,
dy wille han det nu hafwa lijka emoth Jon i Trappnääs för sin moder, hwilken d. 9 novemb.
1701 fått 9 r.d:r courant. Men för hennes fasta ifrån Trappnääs 5 r.d:r hade de [fol. 543v] intet
fått. Krafft heemstälte detta allt till rätten, men jordepenningarne från Trappnääs disputerade
han tills dess quittance deröfwer upptees, hwilket han Halfwarsson nu eij hade wid handen.
Resolutio. Såsom Erich Nilsson i Goije hwarken med wittnen el. andra skiähl kan bewijsa
det frambl. Nils Gunnarsson i Hogsta honom dess egendom testamenterat hafwer, fördenskull,
effter Kongl. Maij:tz förordning om testamenten de a:o 1696 § 9, kan det icke heller gillas,
utan bör Erich Nilsson sig åtnöija när han för sitt beswär i et för allt bekommer 3 d:r s.m:t.
Dhernäst, som barnegodz icke bör siunka eller brinna, måste dragoun Grels Winter
[felskrivning för Frisk] effter 1699 åhrs förmyndareordningen niuta dess innestående arf, det
Nils Gunnarsson som måhlsman [fol. 544r] har om händer hafft effter häradzdomen gifwen på
Altzens ting d. 20 octob. sidstl., dhärnäst böhr h:r kyrkioherdens lijkstohl 2 d:r s.m:t utgåå, så
och till Hällie Jonsson i Iffelnääset 20 öre silf:rm:t.
Angående det arf som Grels fodrar effter sin moster, Nills Gunnarssons hustru, så har Jon
Halfwarsson i Trappnääs tillstådt at utaf dhe 9 r.d:r han effter förlijkningzdomen 1701 bekommit, jembwäl äro för Grels Friskz dehl, så i löst som fast, hwar utaf Frisk [bör] niuta 1/3 part
el. 3 r.d:r à 6 m:k st.
12. Enar Mårtensson i Myckelåsen tilltalade dess faderbroder Jöns Pärsson i Wästaneedh,
först om sitt fädernes arf, det Jöns som hans måhlsman skall emottagit, och sedan om lössen
uthuhr Wästaneedh. Jöns swarade, som han af arfzinstrumentet [fol. 544v] d. 2 junij 1681 bewijsa wille, at effter hans fader intet warit till arff, och Enar på sin dehl allenast fått en kalf,
den han födt till den blef koo, och då hade Enars moder den emottagit. Till hemmanet woro 6
broorsparter, hwilket effter bem:te instrumente är wärderat för 38 r.d:r, deraf han tillstält
Enars moder 8 ½ d:r s.m:t och Enar 1 ½ d:r. Ille nekade sig det fått mehra än 1 ½ d:r s.m:t,
tyckte och att det war för lijtet för hemmanet. Han wille gifwa Jöns 10 r.d:r för sin dehl, det
han inte wille wedertaga sedan han så länge med gården dragitz och där all sin egendom nedlagdt har, och kunde gården intet högre wärderas, då han så med skull fördiupadt war, till 80
r.d:r. Enar swarade at de p:g:r betalte modren. Jöns swarade [att] han tiente dem och fick der
emoth någon löhn.
Det löösa angående fans intet så wist [fol. 545r] om der något warit el. eij, dy skulle Pär
Ersson i Hallen höras, hwilken då war länsman när bytet skedde, och det jembwäl öfwer
warit. På koon och jordep:g:r 9 d:r 16 s.m:t, som Jöns skall till Enars moder lefwererat, hade
han intet quitto, derföre han icke heller mehra wille beståå än han bekommit.
Resolutio. Alldenstund hwad de löösören angår som Enar Mårsson i Myckellåsen på dess
faders wägnar, effter farfadren i Wästaneedh bordt tillfalla, det af den arfzlängd af åhr 1701
som Jöns Pärsson har inlagdt, icke så tydel. kan pröfwas, om det warit mehra än den kalf som
Jöns Pärsson tillstår, fördenskull, och för än det slutas kan, finner rätten nödigt at höra Pär
Ersson i Öfwerhallen, hwilken den tijden som länsman har deröfwer warit. [fol. 545v]
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Det fasta beträffande, så finnes af bem:te instrumente tydel. at med allas samtycke hemmanet är wärderat för 38 r.d:r el. 57 d:r s.m:t, derwijd dee måste förblifwa, som så länge med
allas nöije ståndit, kunnandes hwad Enar Mårssons dehl deraf berörer 9 d:r 16 öre silf:rm:t,
den icke annorledes Jöns Pärsson beståås än med quitto han wijsar den gullden wara, tillståendes Enar sig fått 1 ½ d:r s.m:t.
13. I ödmiukt föllie af Hans Excell:ce h. gouverneurens gifne resolution d. 24 januarij sidstl.
för Pär Ersson i Jällstad och Norderöhn om flera frijheetzåhr och refning [uppmätning och ev.
värdering] på hemmanet, at det såledz kunde komma till dess der ifrån afsöndrade ägor, wille
häradzrätten om frijheetzåhren sig utlåta. Men som det först pröfwades nödigt at hemmanet
blifwer refwadt, då öfwer dee begiärte frijheetzåhren rätten [fol. 546r] sig desto bettre utlåta
kunde, fördenskull höltz före at Hans Excell:ce underställas kunde, det landtmätaren med
alldra första nu instundande sommar samma hemman måtte aftaga, och hemmanet i wåhr lagl.
synas.
14. Alldenstund Pär Ersson i Lååsböhle icke war nögd med den sexmannasyn och förrättning
honom och Olof Ersson emellan om några rååstenar sampt Järsta gårdens fördehlning, dy
effter det 26 cap. Bygg.b. L.L. bör genom ordin. syyn det afgiöras.
16.[!] Emedan som Pär Pärsson i Kläppe af siukdom blifwit ifrån sidsta wägabyggning hindrad, dy skontes han för bötter, allenast han härnäst fullgiör hwad som fehlar.
Mårten Mårss ibid. sammaledz, det härnäst han och skall fullgiöra.
17. Angående dee 2 st. räfskin uti hwilka Pär Ersson i Arfwedsund wille hafwa dehl [fol. 546v]
med Olof Jacobsson ibidem, så wardt så afslutit at som Pär Ersson för några åhr sedan fått och
för sig behållit 2 st. dito, dy behåller Olof Jacobsson der emoth desse skinnen, och till at
betaga wijdare twist skola de häreffter hafwa slijka wåhnor hwar för sig, hwar och en på sin
skog.
18. Alldenstund Pär Ersson i Öfwerhallen war af dess Kopparbergz reesa hindradt, så at till
tinget han icke hindt komma heem i saaken emoth Jeppe, dy uppskiötz deras action om hemmanet till nästa ting.
19. Emedan som Pär Mårssons son i Byen, Anders Jacobsson, måtte kiennas wijd dess faders
bomärke på den 1/2 tunna miöhl 1700 i Järpe skans är inlefwererat, och Jon Olsson i Byen
kiennes wijd dess bomärke på den andra N. 11 och 12, hwilka Ottesiö byemän fått uth, och i
samma 1/2 t:a felat 1 pund miöhl i hwardera, dy afsades att desse skulle till Ottesiö män för
samma brist betala hwar sin carolin, [fol. 547r] alldenstund emoth undfått fullt måhl i korn de
bordt fullt miöhl 1/2 t:a ifrån sig lefwerera.
20. Det uppwiste Hällie Jonsson uti Iffellnäset en lista på giort arbete till gamle ländzman
Christen Pärsson, bestående af dörar och annat slijkt, fodrandes derföre 10 d:r 27 kopp.m:t,
williandes det afkorta på dee byggningzp:g:r han wid sidsta ting blef fällter till. Dock emedan
Christen dertill nekade, Hällie Jonsson det icke heller på så lång tijd åtalat, särdeles den tijd
länsman skulle räntan af honom hafwa, och han sådant kunnat innehålla och afkorta, fördenskull och wijd så beskaffadt saak fant rätten skiäligt länsman i detta måhl at befrija.
21. Erich Pärsson i Kläppe beswärade sig öfwer sonen Pär Ersson för det af honom han intet
fåå dess nödtorftiga underhåll, wille fördenskull taga hemmanet åter, det sielf at bruuka. Hwar
emoth Pär Ersson [fol. 547v] för sig uppwiste tingzrättens attest af d. 30 martij 1701, då Erich
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Pärsson för dess ålldersom skull hade hemmanet af sig sagdt och upplåtit sonen Pär Ersson,
hwarpå han af h:r öfwersten är dimitterat uhr dragoune tiensten, och allt sedan hemmanet wäl
förestådt, sampt åhrl. gifwit fadren till underhåll 2 mählingar åker, födt 2 koor och 3 st. småfää, kunnandes gården icke mehra tåla, fördenskull och i anseende till allt detta kunde Pär
Ersson ifrån hemmanet icke drifwas, utan måste han derwijd förblifwa. Dock förmahnas han
med sin hustru gåå förälldrarne utj all måtto som lydig barn till handa, wijd straff tillgiörandes
om det annars befinnes, hwarpå ländzman åligger noga inseende hafwa.
22. Det beswärar sig Jon Hälliesson utj Iffellnääset öfwer Påll och Olof Erikzsöner i Lååsböhle, Mårten Mårsson i Bäck och [fol. 548ar] Mårten Mårsson i Kläppe och den skada deras
boskap honom giort på dess slått i afradzlandet till 3 lass, och dessutan med boskapen en hans
myra alldeles förtrampad, anhållandes för sådant at fåå wedergiällning, och at häreffter sådant
må dem förbiudas. Rei nekade sig detta afwetta, ehuruwäl de beklagade at Jons slått så när
fäbeeten lågo, det swårt woro honom at wachta.
Jon frågade huru dhe achta sin slått, som ligger der inwid, hafwandes tillförne alldrig någon skada sedt, och woro såledz detta allt af owåhligheet. Ille swarade at boskapen intet giort
allt, utan lära och lemellarne [lämlarna] afätit en stoor dehl. Och alldenstund Lååsböhle med
Bäck-man, såwäl som Mårten i Kläppen alldeles nekade, skadan icke heller effter det 9 cap.
Bygg.b. L.L. är synad el. deras boskap med wittnen der tagen, fördenskull kan häradzrätten
[fol. 548av] icke heller dem till någon ärsättning och bötter fälla, allenast at dee wahrnas wijd 3
d:r s.m:tz wijte med allt betande och trampande på den andras slått at afståå och innehålla.
23. Emedan Jon Pärsson i Hälliesund war för seent stämd Jon Nillsson ibidem till swars om 2
st. åkläden, dy lembnades saaken till nästa ting.
24. Förlijktes Olof Jacobsson i Arfwedsund och dragoun Anders Wåghalls om et stoo, at
Wåghalls till Jacobsson gifwe een d:r silf:rm:t.
25. Fölliande sexmän aflade deras eedh: Olof i Geetåhsen, Pär Ersson i Kläppe, Bängt Mårsson i Wällwijken och Jöns Hälliesson uti Iffellnääset.
26. Påminte h:r leutn. Carl Grijp huruledz med den påbudne 4:de mans [fol. 548br] monderingen, såwäl som för dee uthcommenderades, fast ringa woro tillgiort, det han till at afbörda sig
allt answahr will hafwa påmint, och att allmogen må bli hålldne till at giöra sin skylldigheet.
Hwilka icke undandrogo sig sådant, utan beklagade den swåra tijden, och dee måst taga det
endaste dee hafft till sädeskorns inköp, och intet hindt med monderingen, bode [bad] fördenskull at sådant må bli considererat, de wille sin högsta flijt giöra. Då befallningzman sådan
deras trögheet dem alfwarl. förehölt, uppläste och för dem Hans Excell:ce ordres d. 24 aug.
1705, i anledning af hwilket rätten dem med allfwar förmante at wakta sig för olycka, efftersom och för Kongl. Maij:tz tienst det eij längre tåhl drögzmåhl, och dy föresattes allmogen
tijd till Gregorij instundande at hafwa alt färdigt el. då wara förtänkte för sådant [fol. 548bv] på
[fol. 549 i hovrättens renovation fattas, följande enligt häradsrättens version fol. 462v–463r]

nästa ting bli instämde och lagl. plichta.
27. Emedan som wid sidsta ting Anders Nilsson i Qwitzle blef lembnad dilation at wijsa det
effter sin afledne fader länsman Nils Wijpa han intet ärfft, och således icke heller borde answara för honom någon byggnat wid bostället Trappnäs, fördenskull ingaf han nu arfzinstrumentet effter fadren af d. 14 octob. 1699, och alldenstund derutaf befans att all egendom, så i
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löst som fast, hade till fadrens creditorer ingådt, alt dherföre och effter det 22 cap. Erfd.b. L.L.
wardt Anders Nilsson ifrån wijdare åtahl befrijad.
28. Länsman Olof Hallberg och tålfman Påhl Ersson i Lååsböhle hade hwarannan vice versa
instämdt, kärandes länsman i fölliande måhl.
1. Att Påhl Ersson åtskillige stembningar uteblifwit, som pålagte blifwit till restens clarerande [fol. 463r] för 1704 och 1705, hwarpå han än resterade med 14 öre s.m:t, förutan 1706
åhrs utgiffter. Sedhan des han effterfölliande stembningar uteblifwit.
1. D. 6 martij sidstl. Ille swarade at den gången war han intet heemkommen från Norrie,
så det i sanning befans, och dy frij.
2. D. [lucka] april. Ille swarade att då wahr han i Helsingeland på heemresan från Berget,
hwarest han i Järssiö elfwen olyckel. kiörde neder häst och lass, blef och sielf så illa medfaren
at till d. 17 april han intet heller hinte fram till stembningen, bad dy at sådant må bli ansedt,
och emedan sådant i sanning befans och at det war laga förfall, fördenskull wardt han i desse
måhl befrijad.
3. Och emedan d. 18 junij länsman hade befallningzmans skarpa
[åter till hovrättens renovation som huvudkälla, fol. 549v]

ordres at clarera all gammall rest el. hafwa panten med sig till Öfwerbyn, så kom Påhl ändå
intet, fördenskull sände dijt profossen med en annan man at uttaga resten 14 öre s.m:t, men
han comparerade ändå intet, eij heller finge dhe något af honom. Pål swarade at som han intet
wiste sig något wara skyldig, behöfde han eij heller gåå på stembningen.
Der emot länsman inlade dess uppbördzbook för 1704 och 1705, deraf fans at på sin skull
för 1704, 13 d:r 9: 5, Pål allenast betalte d. 24 augusti 1704 4 d:r 5 öre och på 1705 åhrs utgifft 7 d:r 28: 7 ½ allenast 16: 18: 18, deraf 7 d:r 5 öre först 1706 betalte, och der ibland d. 28
junij 1 d:r 8 s.m:t. Pål förmente för mycket wara honom påfördt, han wiste intet om länsman
borde ha 6 öre för det han war in till Brunflod. Länsman swarade att dee 6 öre woro till dem
som 1705 om hösten woro in till Brunflodh på wägadelningz commissionen, hwarmed Pål än
resterade och [fol. 550r] i räkningen icke fans upptagen. Härwijd ingaf Pål dess quittancebook,
hwilken med länsmans räkning fans lijka, kun[nan]des Pål icke wijsa sig flera påster betalt el.
det finnas något orätt wara påfördt.
Och emedan Pål d. 18 junij och 26 dito, då stembningarne hölles, befans warit 2 d:r silfwermynt skylldig, fördenskull som han utheblifwit, dy skall effter 1668 åhrs placat 4 § för
hwardera böta 3 m:k s.m:t.
Wijd skedde stembningar till 1706 åhrs uppbörd d. 24 maij, d. 7 och 14 julij, 14 augusti
och 12 septemb. hade han och uteblifwit. Ille swarade at d. 7 och 14 julij war han till Helsingeland at sökia effter det godz han förl. april månad i ellfwen nedkiörde, hwilket som laga
förfall ansågz.
Men de andra 3:ne terminer hade han ingen uhrsäkt, efftersom och af uppbördzbooken
fans at för 1706 han allenast lefwererat 1 d:r 24 öre s.m:t.
Ländzman anhölt at som Pål honom [fol. 550v] tillagdt hafwa mehra ränttor honom påfördt
än som wederböhr, det måtte han det bewijsa el. plichta.
Påhl inlade en skrifft v. v. klagandes deröfwer at länsman honom med hugg och slag skall
öfwerfallit då han sin quittancebook af honom återfodrade, och som skulle han med några
ränttor återståå, der han lell icke wiste sig något wara skylldig, efftersom länsman icke skall
richtigt quitterat honom det han tijd effter annan lefwererat, utan skola quittancerne wara
raderade och ländzman skrifwit som ordspråket lyder: F för W och 6 för 7, allt till den andan
honom at förleda, med påstående at han måtte gie honom en richtig räkning per debet och
credit, så at han må kunna see hwad han skylldig blifwer. Emot denne swåra skrifft protesterade länsman med påstående at Påhl [fol. 551r] måtte lagl. considereras, [och] nem[bna] conci97

pisten, hwilken han sade wara Erich Rahl, som efftersänd tillstod och at effter Påhls ord han
skrifwit, då honom förehöltz at han bordt bettre wetta och sig underrätta om saaken för än han
så skrifwer el. effter Kongl. förordning swara lijka med principalen, och som han eij skrifften
underskrifwit, dy giorde han det nu wid tingzbordet.
Länsman begiärde straff på dem bägge, och som Pål nu påstår det han förr talat, men han
intet bewijsa kan, det sådant må bli lagl. ansedt.
Till desto större säkerheet blef oppbördzbooken och Påls quittancebook än en gång igenomsedde, men det kunde intet annars finnas än allt wara richtigt. Elliest hade Pål något at
tala om 10 d:r s.m:t honom wijd ordin. räntan skall wara för när sedt. Men det angick
[stor lucka i hovrättens renovation, följande enligt häradsrättens version fol. 464v–465r]

munsterskrifwaren och intet länsman.
Sedan om slagzmålet förklarade länsman det wijd aflöningzmötet han kommit till uttaga
Påhls book. En tijd effter kom Påhl till honom fodrandes den åter, då länsman med samma
påmint honom om 1705 åhrs rest och emedan han swarat owilligdt, skyllandes honom för
lögnare, gåendes dermed honom på lifwet, derföre hade af ett wedeträä länsman gifwit honom
en släng el. annan. Påhl nekade sig warit owettig, uthan skall länsman slagit honom för det
han eij wille betala så mycket han fodrade. Slagzmålet hade dragoun Lars Pijhl åsedt,
berättandes det länsman gådt i stallet och Påhl effter, hwarest de tagitz om qvittencebooken,
och att Påhl än något resterade, hwartill han nekade, säijandes till länsman at det war lögn, då
länsman gifwit honom 3[?] slängiar af ett wedeträä der låg och mehra intet blifwit af.
Länsman förmente at när han i sin gård blef öfwerfallen, kan ingen wägra honom att sig
förswara. Men på tillfrågan at Påhl biudit [fol. 465r] honom hugg, så kunde han det intet
bewijsa. Men Påhl insisterade ändå att länsman hade giort honom orätt, hwilket honom swarades icke kunna bewijsas, och dy woro bäst han sig rättade, det han och giorde, sin brått ärkiende och afbad. Saken öfwerlades dy och resolverades.
Ehuruwäl at Påhl Ersson i Lååsböhle är angifwen wijd 8 st. giorde jembningar till Kongl.
Maij:tz räntors clarerande uteblifwit, så fins han dock wid 5 st. hafft laga förfall, och kommer
han fördenskull allenast för 3 st. att böta 3 m:k effter 1668 åhrs uppbördzplacat 4 §.
Angående den beskyllning som Påhl Ersson har tillagdt länsman Olof Hallberg,
[åter till hovrättens renovation som huvudkälla, fol. 551v]

som skulle med högre utgiffter han graverat honom än wederbordt och at han orätt skall
honom quitterat med mehra, så är länsman derutj alldeles oskylldig befunnen, hafwandes Påhl
Ersson denne sin brått ärkiendt, afbedit och ångrat, hwarpå länsman sig förklarat som en rätt
christen intet påstå hans wärsta, i anseende till hwilket, som at Påhl Ersson sedan han i
Järsiöelffwen kiörde neder och mycket illa fohr, har warit något swagsint ibland, häradzrätten
honom eij högre kan beläggia än med 3 m:k s.m:t effter det 43 cap. Ting.b. i trebotom effter
1685 åhrs Kongl. förordning.
För det slag ländzman gifwit Påhl Ersson plichtar han effter det 13 cap. Sårmålabalken
med willia L.L. 3 m:k silf:rm:t.
Sidst, hwad wijdkommer Erich Rahls och den förklenliga skrifft han för Påhl Ersson har
emot länsman uppsatt, så bör han deröfwer till nästa ting instämmas, effter Kongl. Maij:tz
förordningar derföre dess behörige näpst at undfåå.
Och såsom Påhl Ersson på 1705 åhrs ränta [fol. 552r] ännu brister 14 öre s.m:t, så skall han
dem nu straxt betala.
29. Uppböd Olof Pärsson hemmanet Månsgården 2 gången.
Pär Pärsson Hielte [uppböd] hemmanet Kläppe 3 gången. Och emedan af dhe 135 d:r
k.m:t som Hielte för hemmanet gie skall, probsten Lundels sterbhuus skall hafwa 100 d:r, dy
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bör af dhe andra 35 d:r som enkian tillkomma, länsman niuta cronans rest 5 d:r 15 öre s.m:t,
warandes om 4:de mans monderingen han med Hielten särskillt förenad.
30. Företogz hållen huusesyyn på fältwäbels bostället wijd Hallens compagnie Brasta 3 tuneland crone, hwilket fältwäbelen Erich Jerling från 1701 till 1705 kommer at [an]swara, och
fältwäbelen Axel Sidenbohm åhr 1706 wijd fahrdag derpå kommen. Fehlachtigheeterne woro
effter noga ompröfwande befundne till 63 d:r 27 s.m:t. Ehuruwäl Jerling [fol. 552v] in alles har
bygdt för 18 d:r s.m:t, aff hållen syyn wijd Järlingz anträde d. 8 octob. 1701, funnes fehlachtigheeterne allenast warit 6 d:r 2 s.m:t, hwilka leutenant Reuter d. 8 november samma åhr är
dömd till Jerling at betala, efftersom och af 1696 åhrs synedom wijd leut:s anträde bristen
allenast warit 23 d:r 29 s.m:t. Sidenbohm beklagade at förra åboerne så medfahrit bostället,
begiärandes at de sådant måtte umgiälla. Men Jerling war härifrån dimitterad och afrest, fördenskull, som man eij wiste om för sin resa hoos h:r öfwersten han någon säkerheet ställt, dy
skulle härom med h:r öfwersten confereras innan detta slutas.
31. Det wille häradzrätten afsluta husesynen wijd furrijare bostället Backen emellan sergianten Jöns Hiort och [fol. 553r] fältwäbelen Axel Sidenbohm sampt furrijaren Christopher Root,
angående de Sidenbom af förra åboerne undfådde byggningzp:g:r, men såsom Sidenbom, fast
han, så af h:r öfwersten som leutn. war tillsagd at wara tillstädes på tinget, eij kom tillstädes
förr än på tingzslutet, och documenterne han eij med sig hade, dy uppskiötz detta till nästa
ting, och ländzman tillsagd at då instämma landbönderne som der warit, såwäl som underofficerarne, jämbwäl anmodandes leutn. Grijp at hafwa alla förra synerne, särdeles 1694, wijd
handen.
Men angående sergianten Jöns Hiort, så emedan hwad honom wijdkommer det war en
apart saak, som med Sidenbohms åhr intet sammanhang hade, dy liquiderades med honom:
Då han debiterades för 4 åhr
från 1701 till 1704, bägge
inclusive à 6: 21: 8 åhrl.
Och alldenstund sergianten
såledz bygdt för det som
Sidenbohm felat, fast han utaff
honom effter [1701] åhrs dom
inga byggningzp:g:r erhållit,
fåendes såledz 19: 10: 16 at
fodra, dy måste Sidenbohm till
honom sådant betala i afräkning på dess skyldigheet

26: 21: 8

19: 10: 16
46: – : –

Der emot effter
synemännens [fol. 553v]
ompröfwande giörs
honom godt, sedan
dess åhrl. plicht
är effter Kongl. husesynsordningen
afdragen
46 d:r

________
46: – : –

[häradsrättens version § 40 fortsätter, fol. 468r]

[Alldenstund föruthan de 15 d:r 30: 20 Sidenbom effter 1701 åhrs dom rester, han och af
Jon Olsson i Orwijken emottagit 7 d:r några öre s.m:t. Och emedan för hans uteblifwande nu
på tinget, såwäl som för sergianten några resor sig har måst bekosta, dy skall i expenser han
[ut]lesta sergianten 2 d:r s.m:t och pro absentia wid uppropet böta en d:r s.m:t.]
[åter till hovrättens renovation som huvudkälla, fol. 553v]

32. Öfwersågz hållen husesyn på Olof Erssons hemman Hallen 2 tuneland skatte, dragounehåll [fol. 554r] wijd Hallens compagnie, hwars fehlachtigheeter funnes till 45 d:r 20 s.m:t, dem
åboen pålades inom 3 åhr at fullgiöra, i midler tijd uppbiudes hemmanet 1 gången.
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33. Fehlachtigheeterne wijd Pär Pärssons skattehemman Kläppe, 3 tunel:d, dragounehåll wijd
Hallens compagnies pröfwades till 41 d:r 4 öre s.m:t, dem åboen pålades inom 3 åhr at reparera, dessinnan uppbödz hemmanet 1 gången.
34. Anbelangande bristen wijd häfd och byggnad på skattehemmanet Hogsta, Olof Nilssons,
4 tunel:d, dragounehåll wijd Hallens compagnie, 63: 23: 8 s.m:t, så dömdes skattemannen sådant inom 3 åhr at fullgiöra, och hemmanet uppbödz 1 gången.
35. Förehades contributionslängden.
2. Boskapslängden. [fol. 554v]
3. Tienstelösa och lättingar inga.
4. Eij heller giärningzmän.
5. Brännewijns brännerijet wille ingen sig påtaga.
6. Ödeshemman inga.
7. Med förmedlingar, gamla och nya, beskaffadt som förr.
8. Inga fruchtbara capitaler angåfwos.
9. Färiemans lööhn i Snusbacksundet 6 tunnor 1 fjärding 3 ½ kannor.
10. Profossens, fiällstufwudmännens och brofougde löhner som förr.
11. Ingen sokneskrifware.
12. Alla 3 prästebohlen brukas aff landbönder.
36. Emedan som Anders Mårsson i Trappnääs, såwäl som Lååsböhle och Hallens man, skola
giöra interessenterne [fol. 555r] af Törisbodarnes afradzland något intrång emot afradzlandet d.
3 septemb. 1667, som upplästes, dy wardt sådant dem wijd 5 d:r s.m:tz wijte förbudet, så med
måssatagning som barklöpande, diuhrgång och dylijkt.
37. Alldenstund dragoun Jon Mällman i Hälliesund han måste tillståå dess skull till dragoun
Olof Qwik, bestående [uti] 13 ½ r.d:r courant sampt 20 d:r silf:rm:t, dy effter det 33 cap.
Kong.b. L.L. dömdes han dem at betala, efftersom dhe mälingar Qwick har några åhr sådt,
afgåå emoth det han intet interesse niutit. Och emedan Mällman eij annat hade at betala med
än en lijten dehl utj Hälliesundz hemmanet, dy wardt den för Qwickens fodran 1 gången uppbuden, dock dhe gamla pijgornes rätt alldeles förbehållen, såwäl som Nils Olssons [fol. 555v]
fodran i Mällbyn 12 d:r silf:rm:t effter erhållen dom d. 31 octob. 1704 sampt execution d. 6
febr. 1706.
38. Upplästes den förening som den 28 septemb. sidstl. under länsman Hallberg, Pär Ersson
och Anders Swänsson wijd Åhn sins emellan giort angående åthskillige wägar, ägor och betzmark, hwilken som i sig skiälig blef med det utsatte wijte 5 d:r s.m:t bekräfftad.
39. Underrättades Hällie Jonsson utj Iffellnäset at utaf dess afledne dåtters arff han effter det
2 cap. Erfd.b. L.L. bör låta sin barn bekomma hälfften med sig.
40. [§ 40 i häradsrättens version är inbegripen i § 31 i hovrättens renovation, se ovan]
41. Förafskedades med allmogens samtycke at alla, så i Hallen som Mattmar, hwilka till deras fäbodar sig måste betiena af Åbroon [syftar på en bro vid byn Ån] som förl. sommar genom [fol. 556r] floden är utgången, skulle hielpa till den at upprätta, dock så at på Åboerne,
som den mäst bruukar, största tyngden ankommer.
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42. Bewilliades Olof Nilsson i Hogsta fasta på hemmanet Mårtsund, 2 ½ tunel:d, den han
wunnit genom dom d. 14 junij 1694 och kiöpt af Mårten Olsson för 75 d:r s.m:t, effter det war
uppbudit d. 14 junij 1694, d. 23 decemb. 1697 och d. 22 martij 1698, och allt sedan lagståndit,
hafwandes Oloff Nilsson genom byte med swågren Olof Jöransson honom nu detsamma uppdragit.
43. Bewilliades Pär Ersson wijd Åhn fasta på hemmanet ibidem 2 ⅔ tunel:d, inlöst af dess
swågrar effter kiöpeskrifften d. 9 april 1666, alldenstund dermed fans allt clart och det uppbudit d. 30 [fol. 556v] octob. 1703 sampt d. 20 febr. och 31 octob. 1704 och alltsedan lagståndit.
44. Bewilliades Mårten Mårsson i Bäck dom och fasta på dess fädernes hemman ibidem, 3
tunel:d, effter fadrens giorde förordning och disposition d. 26 jan. 1688 at effter hans död det
lösa med 100 r.d:r courant, det Mårten betalt, men det som återstodo togo syskonen honom
god, emoth dem lembnad säkerheet i hemmanet, warandes detta kiöp uppbudit d. 2 nov. 1704,
d. 22 martij och 2 nov. 1705 och alltsedan utan klander lagståndit.
45. Angående officerarnes brukade vigilance wijd deras dragoune- och tilldehlningzhemman,
intygades här lijka som i de andra tingelagen.

Ting den 26 och 27 mars 1707
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:28a, fol. 122r–134r, ÖLA (något defekt).
Komplettering från Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3823, fol. 174r–190v, RA.
[ny, svårläst skrivare i hovrättens renovation, därför följs häradsrätten i första hand]

Anno 1707 den 26, 27 martij höltz ordin. laga tingh medh allmogen af Hallens tingelag uthi
länsmansgården Trappnäs, närwarande länsman Olof Hallbergh och fölliande häradz eedsworne nämd
Olof Jacobsson i Arfwesund
Jöns Ersson i Wåge
Jon Halfwarsson i Trappnäs
Pål Mårsson i Åhlstad
Olof Jörnsson i Wällie
Pär Tageson i Wästaneed
Jon Jacobsson wijd Åhn
Hällie Jonsson i Ifilnäset
Erich Pärsson i Månsåsen
Pär Olsson i Bynom
Mårten Månsson i Kläppe
Bärtill Persson på Näset
1. Aflade fölliande deras tolfmans eed, nembligen Per Olsson i Bynom, Mårten Mårsson i
Kläppe och Bertill Pärsson på Näset.
2.

Upplästes Kongl. Maij:tz för specificerade placater.

Uppbödes fölliande hemman:
Jon Hälliesson dess morbrors Mårten Pärssons hemman Mickelåsen, 2 ¼ t:d, 1 gången.
Nils Nilsson från Qwitzle 1 gången Hendrik Jacobsons hemman ibidem, för 40 d:r s.m:t
pantsatt. [fol. 122v]
Erich Nilsson i Goije en af Per Byman honom pantsatt slått wijd Åhn för 10 d:r s.m:t, 3
gången, då Byman tillsades den att lösa, hwilket han och lofwade med första effterkomma.
3.
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Olof Halfwarsson i Qwitzle 2 gången en af Olof Mällman honom pantsatt slått, benämd
Ytterswedh för 10 d:r s.m:t.
Upplästes det reciproqve testamente som dragon Mickell Norman med sin hustru Brijta
Andersdåtter hafwa sins emellan under goda mäns wittne d. 25 jan. sidstl. slutit och giort,
hwilket de tillstodo och på begiäran intecknades.
Olof Larsson dhess fädernes hemman Åhn, inlöst af syskonen, 1 gången.
Regementzskrifwaren [Nils] Molin 2 gången Olof Erssons hemman Lååsböhle för 24 d:r
s.m:t.
Olof Qwik 2 gången Jon Mällmans hemman Hälliesundh för skuldh.
4. Intecknades Faste Tolssons fodran i Wärköön hoos Olof Ersson på Hammarnäset effter
obligationen a:o 1704 på 12 d:r s.m:t, hwarpå 7 d:r 12 s.m:t de öfrige 4 d:r 20 s.m:t resterade.
5. Uppwistes hållit arfskiffte effter Lars Olsson wijdh Åhn d. 28 januarij sidstl., dherwijdh
charta sigillata och dhe fattigas rätt observerades.
6. Angående de 5 d:r 29 öre s.m:t som Olof Ersson i Lååsböhle war skyldigh Kroks Kiärstin
från Mattmar, blef afslutit det Olof Ersson skulle halfft afkorta emot den koo han åth henne
hade [fol. 123r] födt, och den andra hälfften twå d:r 30 ½ öre kopp.m:t henne nu straxt betala.
7. Såsom förl. åhr, då husesynen afdömdes wid länsmans boställe Trappnääs det angafz at
Jöns Pärsson i Ångron skall ett åhr det brukat och ingen byggnat giort, eij hade länsman Ol.
Halberg honom deröfwer instämdt, med påstående at hans sterbhuus dem omgiälla måtte.
Enkian hust. Kierstin Pärsdotter swarade at det war nu 30 åhr sedan, och emedan ingen på så
lång tijd der å talat, wille hon nu intet swara, ty om de hafft foug dertill, hade så länge dermed
icke drögdz, elliest hade det åhret hennes man på dåwarande länsmannen Hans Larssons
begiäran sådt 1/2 hemmanet till hälfften, såledz att han afsatt hälfften af kornet, men slåtten
sig intet med befattat, utan en huusman i gården satt, den åth Hans bärgat. Hallmen at förtära
hade hennes man hafft en koo till wåren, och såledz intet deraf affördt. Denne hennes
berättelse besannade jembwäl gambla männen Halfwar Jonsson i Trappnäs, Hällie Jonsson i
Ifilnäset och Jon Mårsson i Månsåsen. Och alldenstund [fol. 123v] wijd sådane hälfftenbruk
landboen för all byggnad är eximerat, enär han hälfften således afsätter, dy wardt Jöns Pärssons sterbhuus i detta effter gammal wano och praxin befrijad.
8. Angående landzjembnaden från 1695 till 1701, 1 d:r 27: 2 ½ s.m:t, den länsman Hallberg
fodrade af löfftesmännen för cronohemmanet Åhlstad, nembl. Gunnar Olsson och Ol. Mårsson uti Tifwarsgården, Ol. Andersson i Jälsta, Jöns Pärsson i Wästaneed och Nils Hansson i
Böle, wardt slutit at emedan Anders Pärsson åbodt detta hemman till 1700, så måste af hans
och hustruns jordep:g:r hoos Ol. Mårsson i Tifwarsgården för dess 5 åhr 1 d:r 17 öre betalas,
och der det icke förslår, löfftesmännen det betala, effter Executionsstadgans 20 §.
Sammaledz för Zacris Lustigz ena åhr 10 öre s.m:t, emedan intet effter honom fins till
bästa.
Uthi den senare landzjembnaden, af 1 d:r 16: 19 ½ s.m:t, kommer Pär Andersson för ett
åhr at swara med en tridiedehl, 16 öre 6 ½, det han och hade betalt.
Pär Hielte för ett åhr med lijka summa och Lustigz hustru [fol. 124r] ett åhr, hwilka bägge
förmentes wara solvendo, och dy bör deras egendom derföre sökias, men skulle någon af dem
brista, böra löfftesmännen effter ofwanbem:t stadga derföre häffta.
9. Länsman Ol. Hallberg kärade till Erich Rallsson från Owijken öfwer den skrifft han förl.
ting hade skrifwit och uppsatt för Påhl Ersson i Lååsböle, att efftersom han i densamma hade
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länsman swårl. angrijpit, at han qvittenceboken raderat och skrifwit X för V och 6 för 7, det
måtte Ralsson för slijkt alfwarligen straffas, effter Kongl. Maij:tz nådigste förordning. Ille
swarade att bonden så hade för honom klagat och bedit skrifwa, och som jembwäl han fant
qvittenceboken raderad, en påst 2:ne [gånger] uppförd med mehra, så kunde han intet wägra
så at skrifwa som bonden begiärat. Qvittenceboken på extraord. räntan inlade han och wijsandes deraf hurusom för åhr 1704, så uti debet som credit, siffrorne woro raderade och ändrade,
såwäl som summorne, sombliga påster öfwerstrukne, dy hade Ralsson eij annat kunnat finna
än det som strijdande [fol. 124v] emot Kongl. förordningar. Sådant maculerande af qvittenceboken förehöltz länsman wara hehl oanständigt, uthan borde han för än han qvitterade el.
någon påst införde, han see sig bättre före, elliest med sådant förfarande gifwe han tillfälle till
klagomål och misstankar. Länsman inlade dess räkning på sidsta ting, examinerad och ricktig
funnen, betygandes sig derutom intet mehra af bonden uppburit, hwilket och befans klart,
allenast att länsmans genom sitt owolige qvitterande hade gifwit bonden tillfälle at klaga och
concipisten således at skrifwa, i anseende till hwilket Ralsson påminte sig böra för reconvention förskonas, dher emot länsman den samma påstod, hwarföre wardt detta med nämden
öfwerlagdt och resolverat.
Det finner wäl häradzrätten at länsman Hallberg uti dhen skrifft som för bonden Påhl Ersson i Lååsböle Erich Rallsson har uppsatt och skrifwit, något swårt är angrijpen. Men alldenstund länsman dertill pröfwas wara sielf wållande, medelst det at wijd de lefwereringar
bonden 1704 giort, han i hastigheet sig förskrifwit en påst el. annan 2 gånger uppfördt,
[fol. 125r] det han sedan på annat ställe har måst transportera och sådant at rätta, äro summorne
raderade och förändrade, ibland hela påsten öfwerstruken, som gifwit det utseende som bonden någon orätt skedt hade, hwilket dock icke kunnat finnas, och såledz föranlåtit honom, såwäl som concipisten sig för rätten at beswära, hwarföre och i anseende till alt detta kan rätten
icke annat än Erich Rallsson ifrån den af länsman påstådde reconvention befrija.
10. Erik Simsson i Trustad på sina och Jöran Erssons i Klösta och Erick Olssons wägnar i
Kougstad kärade till Erich Pålsson Lapp på Norderöön om arf effter dess afledne hustru, deras
syster Elsa Ersdåtter, hwilken barnlöös genom döden är afgången. Ille inlade deremot ett
testamentum reciprocum af d. 15 jan. 1689, af dem bägge och h:r probsten Lundell sampt 2:e
goda män underskrifwit, jembwäl på tinget d. 8 martij 1689 inteknadt, deruti Lapp med sin
hustru, som barnlöst folk, hwarannan testamentera all dennes egendom, bestående allenast uti
någon boskap och löösören, [fol. 125v] hwilka de uti warande äktenskap tillhopa förwärfwat,
med påstående at det till goda niuta. Actor heemstälte detta rätten, om det är lag och Kongl.
förordningar eenligit, sökiandes intet widare. Hwarföre öfwerlades och resolverades.
Alldenstund den egendom som Erich Pålsson Lapp och dess afledne hustru Elssa Ersdåtter hwarannan hafwa d. 8 martij 1689 i goda mäns närwaro testamenterat, befinnes allenast
beståå uti några under warande äktenskap förwärfwade löösören, öfwer hwilka Sweriges lag
det 9 cap. Jordab. L.L. och det 14 cap. Kyrkiob., såwäl som 1686 åhrs Kongl. stadga om
testamenten § 1 lembnar hwariom och enom en frij och obehindrad disposition. Fördenskull
och i krafft af allt sådant, bör Erich Pålsson Lapp oqwaldt behålla de löösören som genom
besagde testamente hans afledne hustru honom tillägnat hafwer.
11. Pålades dragoun Pär Halfwarsson till rustmästaren Pähr Nyman betala 2 d:r 2 öre s.m:t
för de 17 mälingar åker han förl. åhr wid rustmästare bostället Hammarnäset okiörde hade
[fol. 126r] lembnat. Angående Halfwarssons vice versa action at Nyman skall honom öfwerfallit, så kunde sådant intet bewijsas, och alt derföre wardt Nyman i dy måle frijerkiend.
12. Det fodrade fuller dragoun Pehr Halfwarsson at rustmästaren Pähr Nyman måtte betala
honom interesse för 1706 för de 10 plåtar han lånat Olof Ersson på Näset till hemmanetz
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inlösen, alldenstund samma åhr Nyman hade 1/2 hemmanet brukat, som pantsatt war, och
Halfwarsson för desse penningar fodras för interesse af Jon Olsson i Hallen, derest han dem
låntagit. Men emedan Nyman för dess giorde låhn befans hafwa brukat 1/2 hemmanet och
intet för den andra, icke heller hade han af Halfwarsson några penningar lånat, och dy kan
Nyman intet till något interesses ärläggiande fällas, uthan bör Halfwarsson derom dess man
sökia, som är Olof Ersson.
13. Af fältwäbelen Axel Sidenbom fodrade länsman Hallberg på länsmannen Bångz wägnar
effter häradzdomen d. 3 oct. 1705 för 1701 och 1702 åhrs mantalspenningar 1 d:r 17: 12 s.m:t,
skåttpenningar för 1704 5 öre, rest på rökep:g:r, [fol. 126v] 16 p:g:r s.m:t, sokneskrifware lön
1705 8 öre s.m:t, giör en summa af 1 d:r 31: 4 s.m:t. Sidenbom kunde desse påster intet neka,
men wille afkorta et ermkläde för 2 caroliner, hwilket länsman nekade, dhen andra icke heller
kunde bewijsa, och dy fans eij heller skiäligt det at beståå.
Resolutio. Såsom effter ågången dom, dels och gifwen räkning af länsman Bång,
fältwäbelen Axel Sidenbom finnes wara skyldig för 1702 och 1703 mantalsp:g:r och andra
räntor en d:r 31: 4 s.m:t, fördenskull dömes han dem genast at betala, och om dess fodran för
ermklädet som en illiqvid ting, sökia länsman igen i sitt foro det bästa han gitter.
Wijd detta tillfälle inlade upbördzskrifwaren Wästwaldt en restlängd på Sidenboms crono
utskulder för 1706 och 1707 till 18 d:r 13: 20 s.m:t, hwilken han tillstod, men beklagade sig
intet ha at giälda med, efftersom all hans egendom är regementzskrifwaren Molin förskrifwen.
Leutn. Grijp fodrade och för huseröta wid förriare bostället Backen effter domen d. 8
novemb. 1701 15 d:r 30: 10 s.m:t, [fol. 127r] dem h. gouverneuren under d. 31 julij 1702 har till
execution demanderat.
Länsman inlade inventarium och wärdering på all Sidenboms egendomb till 27 d:r 18
s.m:t, dheraf hwar och en för sig præferencen påstod, hwilket nu icke slutas kunde.
14. Begaf sig Jeppe Jonsson i Hallen till Jon Olsson i Backen betala ett pund fisk effter
warande markegång, så och 8 öre s.m:tz stembningzp:g:r.
15. Utlofwade Olof Nilsson i Hälliesund till pijgan Anna Olsdåtter dess löhn betala 6 d:r
10 ½ öre k.m:t med 24 öre k.m:t stembningzpenningar.
16. Afsades at Jon Pärsson i Hälliesund skulle till drag. Jon Mälman ibidem med en d:r 16
öre s.m:t betala de 2 st. åklädes täcken han om händer tagit, at byta honom sill el. sallt före i
Norrie, jempte en d:r s.m:t expenser. [fol. 127v]
17. Jon Pärsson i Hälliesund fodrade Erik Nilsson i Goije om 2 st. åkläden han sändt med
honom till Norrie at kiöpa salt och sill före, men intet derföre bekommit.
Erik swarade at det wille ingen dem kiöpa, och dy lade han dem der qwar, kiöpandes för
sina pengar lass, hwilket wid heemkomsten han budit Jon, men som han intet wille det emottaga, hade han för åkläden och det at hans häst drog fram lasset gifwit honom 6 caroliner. Jon
tillstod allenast 3 carol. och mehra kunde Erik icke heller bewijsa, dy resolverades.
Att Erik Nilsson i Goije skall betala Jon Pärsson i Hälliesund de 2:e emottagne åkläden
med en d:r 16 s.m:t, så och 16 öre s.m:t som restera på forslen för ett lass, beräknat à 9 d:r
s.m:t, alldenstund Erik eij gittat fulltyga derpå mehra wara betalt än 7 d:r 16 k.m:t, dessutan
och i expenser en d:r s.m:t.
18. Angående dhen biörn hwaruti Nils Ersson i Höla påstod niuta dehl uti med Anders Olsson ibidem, Jeppe Sommar och [fol. 128r] drängen Erik Pärsson i Lååsböhle, wardt afsagdt att
swaranderne skola i ett för allt till Nils Ersson betala i detta måhl twå d:r s.m:t.
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19. Brasta fältwäbels boställes husesyn kunde nu intet till slut företagas, för än swar från h:r
öfwersten inkommer om Jerling har för dess åhr någon säkerheet ställt el. lembnat.
20. Emedan som nu äntel. fältwäbelen Axel Sidenbom med förra åboerne på förrijare bostället Backen sig infunne, h. lieutn. Grijp iembwäl ihopa sökt och wijd handen hade alla tillförne härwijd håldne husesynerne och fallne domar, altderföre företogz till änteligit sluut
husesyns liqvidationen för besagde boställe, sampt dertill ärlagde byggningzp:g:r.
Först med Jon Olsson i Orwijken, hwilken d. 4 novemb. 1702 är dömd at ärläggia 13 d:r
10: 16, hwarpå han betalt d. 15 febr. 1702 till Sidenbom 7 d:r s.m:t, jembwäl och d. 28 dec.
samma åhr till sergianten Jöns Hiort effter qvittence och h. capiteins anordning 7 d:r 16 s.m:t,
och såledz öfwer, fördenskull kan han intet widare sökas. [fol. 128v]
För de af Erich Pålsson Lapp betalte 16 d:r s.m:t äro af länsman Christen Pärsson till bostället skaffade 48 st. timberståckar à 16 öre för hwilka effter lagmansdomens lydelse af d. 12
junij 1703 fölliande summa at swara, nembl.
Länsman Christen Pärsson, hwilket han och nu tillstod och lofwade
framföra
Gunnar i Tifwarsgården
Olof Mårsson ibidem
Erick Simsson i Wästaneedh
Fältwäbelen Sidenbom först för 12 st. som wid bostället qwarblifwit och
nu äro sin koos, sedan för 11 st., hwilka wid lagmansrätten han sig påtagit
at återskaffa, giör

12 st.
4 st.
4 st.
5 st.
23 st.
48 st.

Fändriken Mårten Reuter graveras effter 1702 åhrs dom d. 4 novemb. med 2 d:r 15: 8 tills
han bewijsar sig dem hafwa betalat.
I anledning af alt detta wardt med fältwäbelen Sidenbom en äntel. liqvidation affattad och
sluten, som föllier:
Först graveras han för
de 15 d:r 30: 20 s.m:t
som wid liqvidation på
tinget d. 8 nov. 1701
honom påförde äro

15: 30: 20

Hwar emot honom gottgiörs 13 st. ståckar
som bönderne på Norderön lånat, dem
de in natura skola till bostället skaffa
à 16 alnar, men i medler tijd utföres
de för 10 öre 16 st.
4: 10: 16

[fol. 129r]

Opborit af Jon
Olsson i Orwijken
Jon [felskrivning för Erik]
Pålsson Lapp

7: – : –
16: – : –

_________
38: 30: 20

Länsmannen Christen Pärsson
lijka så 12 st.
4: – : –
För de öfrige 23 ståckar häfftar
Sidenbom sielf.
Dhe 4 d:r 1: 4 som under dess åhr han
wijd bostället har bygdt, äro wid 1701
åhrs liqvidation honom giorde goda af
beräknade och förblifwer altså hans
skyldigheet
30: 20: 4
38:30: 20

Utaf hwilka 30: 20: 4 sergianten Jöns Hiort i föllie af gifwen dom på sidsta ting tillkommer 11 d:r 26: 16, alldenstund på de 19: 10: 16 han elliest borde hafwa, han af Jon Olsson
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i Orwijken hafwer d. 28 oct. 1702 uppborit 7 ½ d:r, och fördenskull nu blifwa honom uti b:te
summa beräknade.
Dhe öfrige 19 d:r 4: 4 s.m:t skall Sidenbom tillställa nuwarande åbo på bostället, furrijaren Christopher Root.
Äfwen så kommer han att niuta de lånte [fol. 129v] 13 ståckar, såwäl som de 12 ståckar af
Christen Pärsson, hwilka de skola swara för sig nu i wåhr framskaffa och upp till gården
framföra låta à 16 aln. stycket, åliggiandes wederbörande noga inseende hafwa huru detta alt,
\såwäl som de 2 d:r 13: 8 af fändriken Reuter,/ blifwer effterkommit och till boställes nytta
anwändt af nuwarande furrijaren Root.
21. För de 6 d:r s.m:t herr probsten Burman har effter domen d. 22 oct. 1702 af Olof Ersson i
Låsböle at fodra inteknades hans egendom.
22. Uppwiste länsman den förtekning som han med några nämdemän fattat öfwer den egendom som funnits hoos wälb. fru Christina Rutencrantz till ärsättning på de 37 d:r 6: 8 s.m:t
hon effter liqvidation och executions ordres är skyldig till regementzqwartermästare bostället
Åkereng för dess mans der efftersatte byggnad, och fans allenast till 4 d:r 18: 16, betygandes
sig derutom der intet mehra funnit. [fol. 130r]
23. Angående de 86 d:r 27 s.m:t fehlaktigheeter som äro pröfwade wijd dragounehållet Lååsböhle, hwilket Olof Ersson åbor, så fans skiäligt at för samma skattehemmanet bör häffta,
hwilket derföre nu 1 gången uppbödz, och Olof Ersson pålagdt det innom 4 åhr bättra, doch
honom fritt lembnat sökia förra åboerne om de sin skyldigheet icke hafwa fullgiort.
24. Upplästes dhen räkning som regementzq:mästaren Lars Holmer har författat öfwer de
103 d:r 4 s.m:t han af detta compagnie har undfått till förfärdigande af gehäng, bantler, remar
och söllior, hwilken allmogen eij hade at säija emot, utfästandes der hoos till ståfferandet
lefwerera band och regementzq:mästaren med sin kostnad dem låta dijtsättia, men angående
de till hela fierdemans monderingen upborne medel af rotarne, så lofwade munsterskrifwaren
Bollerman derföre räkenskap giöra, warandes desse sorter särdeles af h:r majorn wärderade.
25. För skuld till probstens sterbhus i Sunne 34 d:r 16 k.m:t uppbödz Jöns Pärssons hemman
uti Wästaned 1 gången. [fol. 130v]
26. Uppå pastorskans madame Brita Wargz begiäran hördes fölliande dess creditorer, nembligen:
Hustru Kierstin på Hammarnäset 10 d:r 13: 12 k.m:t, dem hon tillstod.
Nils Ersson i Höla 11 d:r 24 k.m:t, hwilka han tillstod sig warit skyldig, men skall med
pastorskan uti länsman Christen Pärssons närwaro liqviderat härom, och allenast 6 m:k
skyldig blifwit, hwaröfwer pastorskans förklaring desidereras.
Erick Nilsson i Goije 12 d:r k.m:t, swarade sig lefwereradt derpå en båt för 30 d:r, begiärandes hwad öfwerskiuter fåå betalt, hwaröfwer han måste liqvidera.
Erich Olsson i Hammarnäset 3 d:r 8 k.m:t, dem han wederkiendes.
Olof Jörnsson i Wällie 22 d:r, hwilka han och wederkiendes.
På dess 7 ½ d:r sade Gunnar i Tifwarsgården sig betalt genom befallningzman 25 öre
s.m:t. Det öfrige nekade han intet, och måste öfwer de 25 öre bewijs skaffas.
Nils Gran 5 d:r 12 k.m:t och som han berättades hafwa betalt, dy skulle han dess qvittence framwijsa.
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Olof Pärsson i Månsgården 7 d:r 20 k.m:t, hwilka han tillstod, men som med Olof Simsson han satt på ett [fol. 131r] hemman, dy wille de eij betala mehra än för en rök, efftersom
detta skall af prästegårdz byggnaden härflyta och dy hade i detta at förskaffa sig resolution.
Jöns Pärsson i Wästaneed 19 d:r, deraf han allenast tillstod 8 d:r.
Anders Mårsson 18 d:r, om honom fans ingen rättelse.
Olof Mälman 4 d:r 12 k.m:t, hwilken tillstod sig för tijonde korn och smör några åhr
restera, men wiste eij summan, dy [skall] special räkningen i detta uppwisas.
Dhe öfrige woro intet tillstädes, de andra som närwarande woro blefwe tillsagde deras
tillstådde skuld till Mikaelis utbetala el. då lagl. bli instämde.
27. Företogz till änteligit sluut den på sidsta ting förehafde saak emellan Nils Kiälsson i
Goije och Erik Nilsson ibidem med dess hustru Kierstin Ersdåtter angående den dehlacktigheet de skola hafft med dragon Olof Malm uti dess hoos Kiälsson begångne stölden, och emedan sedan sidsta ting ingen större upplysning kunnat fåås, dy öfwerlades saken och resolverades.
Att såsom Erick Nilsson icke kunnat öfwertygas [fol. 131v] häruti på något sätt hafwa giort
sig dehlacktig, fördhenskull warder han befrijad.
Men hustru Kierstin sakfälles effter det 21 cap. Ting.b. L.L. at böta sina 40 m:k s.m:t,
emedan hon med wittnen icke har kunnat bewijsa sig redel. bekommit sletzingen och örnegåtzwaret, dhet Nils Kiälsson hoos henne har igenkiendt, hwilket godz honom och tillåtes at
emottaga och behålla, som han rättel. kiendt har. Dessutan skall Kierstin uti expenser till
honom ärläggia 2 d:r s.m:t och i öfrigit tillsäijes Erick med sin hustru och barn at i Nils Kiälssons frånwaro intet gåå i hans gård, alldenstund med sådant de härtills giort sig misstänkte.
28. Munsterskrifwaren Johan Bollerman hade instämdt åthskillige bönder som resterade med
någon ränta de bort utgifwa för den tijd deras rotar stådt vacante, fodrandes dem uth, efftersom till andra sådant är anslagit, nembl.
s.m:t
d:r öre p:g:r
Olof Ersson i Lååsböle
1: 21: 8
Nils Ersson i Höla
4: 21: –
Erich Nilsson i Goije
4: 21: –
Mårten i Hagsta
7: 10: –
Olof Ersson i Lååsböhle
3: – : –
Dessutan woro och några skyldige 4:de mans [fol. 132r] monderingen 27 öre 14 p:g:r till
mans, men alldenstund desse senare en dehl betalt, de förra samptl. påstodo sig hafft karlar
hela tijden som räntan niutit, hwilket alt af rullorne och liqvidationsböckerne kan finnas,
warandes sådana twister af den beskaffenheet at wid liqvidationsmöterne de afgiöras böra,
fördenskull warder detta lijkmätigt landztingzresolutionen d. 22 januarij 1706, dijt remitterat
at rättas och iembnas.
29. Såsom Olof Ersson i Hammarnäset sedan han förl. febr. månad med den andra allmogen
öfwerrest till Norrie intet war igenkommit, och fruktades således att han der qwarblifwer och
eij lär komma åter, i fruktan för den stora giäld han häfftas före, dy till at sin rätt bewaka
angofwo sig fölliande creditorer:
Länsman för resterande landzjembnad och sokneskrifware lön
Faste på Wärkön som är inteknat
Fru Christina Rutencrantz för 1 ½ t. sädeskorn 1706 lånat
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2: 7: 9 ½
4: 20: –
6: – : –

3: 24: –
5: – : –
1: 8: –

Erick Pärsson i Lååsböle för 3/4 t. dito
Pijgan Kierstin Ersdåtter dess lön
Bertil Pärsson på Näset
[fol. 132v]

1: 28: –
–: 24: –
2: 16: –

Erick Nilsson i Goije
Dito 1 lass höö
Drängen Mårten Bertilsson

Pär Nilsson i Landwärk beklagade på dess systers Kierstin Nilsdåtters wägnar, denne Ol.
Erssons hustru, det sedhan hon förl. novemb. månad med honom gifft blef, hon af dess jordepengar från Landwärk hade inlagdt till hemmanetz [in]lösen från creditorerne 71 d:r 8 s.m:t,
påståendes at för mannens giorde giäld för äktenskapet, hennes odel icke må angrijpas, dessutan hon hafft med sig 1 st. koo, 1 gammal häst, 1 st. geet, 3 st. fåår och annat mehra, hwilket
hon wille hafwa undan.
Jöns Ersson i Wåge fodrade för en färja 2 d:r 8 s.m:t. Jon Olsson i Backen 1 d:r 18 s.m:t.
Modren hust. Kierstin fodrade betalning för 1 tun. korn och 9 skylar råg, förutan annat
mehra hon prætenderade, kunnandes hon dess ofwan nämde fodringar intet bewijsa.
Och emedan ännu hopp war at Olof Ersson torde komma åter, rätten icke heller nu så immediate kunde om giäldens betalning sig utlåta för än egendomen blifwe wärderat och finnas
må om han tillräcker. Fördenskull kunde denne gången härtill intet wijdare giöras. [fol. 133r]
30. Upplästes h:r regementzskrifwaren Molins fattade räkning emot Erick Nilsson i Gåije
öfwer det som han effter domen resterar för dess faders caution för munsterskrifwaren Anders
Salin [felskrivning för Holm], och Erich Nilsson tillsagdh at med betalningen dess flijt giöra,
dock skulle räkningen rättas effter domen på sidsta ting så att de 25 d:r s.m:t af Erich Hindersson upptages, så och fulla räntan af Anders Olsson i Sölfswed.
31. Axel Sidenbom kärade till drag. Jeppe Sommar öfwer det at sedan han förl. höst honom
stadde i full tienst, dock sedermehra till half tienst accorderat, han effter juhl den förlupit, påståendes fördenskull at effter Kongl. förordningar han derföre må ansees, och fast än Sommar
påstod at Sidenbom honom wisat uhr tiensten, effter han intet råd hade honom att föda, så
kunde lell emot Sidenboms förnekande sådant intet bewijsas. Fördenskull dömdes Sommar att
omgiälla Sidenbom dess utfäste lön 4 d:r s.m:t och stedzlen 20 öre s.m:t, alldenstund Sidenbom intet wille honom i tiensten behålla, och det alt effter legiohions stadgans 6 §.
32. I anseende till nämdemännens stora beswär [fol. 133v] wijd ting, husesyner, skattläggningar, wärderingar och delningar wardt effter giort förehållande med allmogen så förafskedat
at nämdemännen häreffter skulle wara förskonte för inbördes brefwers fortskaffande byy
emellan, angående hwariehanda ordres kringbärande inom tingelaget, utan de andra i byen
wara skyldiga dem fortskaffa, enär tålfman derom tillsäijer.
33. Förehades mantalslängden; 2.) restlängden för 1706 och 1705 och emedan uppbördzskrifwaren Wästwald derutur slutit Månsåhsrotan, så anhölt å deras wägnar tålfman Erich Pärsson
at i det fallet de måtte niuta h. gen. och gouverneurens resol. d. 25 jan. 1706 till godo, att till
detta tingelaget de skulle sig fåå hålla, då Wästwald swarade at den resol. lär bli ändrad,
hwaröfwer befallningzmans swar wäntade. Honom swarades at såsom hans excell:ce h. gouverneuren en gång har så resolverat, så måtte besagde resolution bönderne tillgodo niuta, så
länge ingen [för]ändring deröfwer skedd är, underståendes sig rätten intet derifrån skrijda.
Fördenskull blef mantalslängden dereffter inrättad. Elliest föresattes allmogen deras rest inom
14 dagar betala, el. panten sällias. Men Olof Halfwarsson i Byn hade intet till bästa, eij heller
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Olof Nilsson i Hälliesund och Olof Mårsson i Tifwarsgården, dy upbödes deras hemman 1
gången. Gunnar Nilsson absenterade sig wid uppropet och plichtade derföre effter processens
2 [§] en d:r s.m:t. [fol. 134r]
För 1705 war och en rest, de som närwarande war tillstodo deras skuld, men de frånwarande kunde man intet giöra med, effter de icke woro stämde och deras restlängd in forma
inrättad.
34. Efftersom wid liqvidationsmöten en stoor dissordres förelöper, at allmogen sig icke inställer, och såledz kommer liqvidationerne från det åhret till det andra att dragas; fördenskull
underrättades wederbörande at de sådane absentes behörigen antekna och tingzföra till plicht
effter 1668 åhrs uppbördzplacat.

Ting den 31 oktober, 2 och 4 november 1707
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:28b, fol. 438r–455r, ÖLA (något defekt).
Komplettering från Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3823, fol. 484r–507r, RA.

Anno 1707 d. 31 octob. och 2, 4 novemb. höltz ord. laga tingh med allmogen af Hallens tingelag, närwarande länsman wälförståndig Olof Hallberg och samma nämdemän som på wåhrtinget.
1.

Upplästes Kongl. Maij:tz för specificerade placater och förordningar.

2. Drängen Erich Pärsson ifrån Lååsböhle kärade till swågren Påhl Ersson ibidem om företrädet till inlösen af bem:t hemman, alldenstund han war brodren, hade och brodren Jon Pärssons tillstånd, som äldst var, hans dehl att inlösa, hwilket af 2:ne hans bref daterade 8 martij
1704 och 29 julij 1706 han bewijsa wille. Påhl swarade att för 18 åhr sedan, då swärfadren
dödde, woro alla hans hustrus syskon små, så at ingen kunde sig om hemmanet wårda, derföre
hade målsmännen Hällie Jonsson i Ifilnäset, Pähr i Höhle och Lars Jonsson i Kläppe öfwertalt
honom at stijga dijt, efftersom swågren Jon dragit af till Norrie, så at der Påhl eij emottagit
gården, hade den kommit i oskylde mans händer. Densamma war då mycket förfallen, men
Påhl med stoor kåstnad, som nämden intygade, brakt till rätta, hafwandes och sökt på tinget
om et kiöp på honom, men till swars fått att som barnen woro omyndige [fol. 438v] kunde
rätten dertill eij swara, utan skulle effter landzens gång han den fåå lösa, som förra länsman
skall wetta betyga, hwaröfwer han dess attest inlade, deruti förmäles at om Påhl intet hade
emottagit gården, hade han stådt osådder. Han hade och anbudit äldre swågren Jon, men han
sig den afsagdt och fahrit till Norrie, hafwandes husen derpå mäst förfallne warit. Kiöp på
gården war intet giort, eij heller Påhl derpå något betalt, föregifwandes orsaken at ingen om
wiss summa med honom accorderat.
Hällie uti Ifilnäset refererade at de andra barnen war små, derföre sattes Påhl dijt på en
tijd, men intet kiöp giordes derom med honom. Påhl påstod att honom blifwit lofwat derwid
att stadigt blifwa, dy hwar det icke skedt, hade han sig annorstädz kunnat see om, och intet
hafft af nöden gården dem till tienst så lång tijd att uppehålla. Erich klagade det Påhl intet war
man syskonen utlösa, han gofwo eij heller swärmodren dess förråd, som war åhrl. en mäling
emot de 20 d:r hon i gården inlagdt. Ille swarade sig henne det eij nekat, allenast et åhr hon
war borta. Gården wille han lösa för 65 r.d:r, som den för war kiöpt före. Erich wille och det
gifwa, efftersom Påhl intet war man derföre. [fol. 439r]
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Till gården woro 2 bröder och 4 systrar, om lösen woro de ense för 65 r.d:r courant el. 97
d:r 16 s.m:t, hwaraf, sedan 20 d:r s.m:t woro afdragne, blef för hwar systerpart 9 d:r 22 s.m:t
och brorsparten dher emot dubbelt. Desse parter woro bägge brafwa karlar, och hwem den
andra utlösa kunde, capabel till hemmanetz förestående. Men alldenstund i denne qvæstion de
icke förenas kunde, fördenskull wardt saken med nämden öfwerlagd och resolverad.
Att såsom både Påhl Ersson i Låsböhle och swågren Erich Pärsson pröfwades till
Låsböhle hemmanetz förestående duktige, fördenskull, såwijda hemmanet 2:ne åboer eij tåhla
kan, måste endera uth, dy är den qvæstion öfwerlagd. Och alldenstund Påhl Ersson en så lång
tijd, emot 18 åhr, har hemmanet besuttit och der under wäl brukat och häfdat, han och dijt
måst stijga, då ingen annan af arfwingarne welat sig derom wårda och det emottaga, warandes
hans hustru och Erich Pärsson dertill jembskylde, fördenskull, i krafft af Kongl. Maij:tz nådigste resolution de a:o 1684 d. 10 junij, pröfwar rätten skiäligt at förklara honom Påhl Ersson
dertill närmast wara, så frampt han inom 3:ne uppbud och laga stånd kan kiöpskillingen derföre ärläggia à 97 d:r 16 s.m:t, deraf swärmodren bör först niuta dess 20 d:r s.m:t af förrådet
till wijdare bewijs, och i medler tijd dess anordnade förråd, [fol. 439v] och samptl. syskonen det
öfrige à 9 d:r 22 s.m:t på hwar systerpart uthräknadt, med förmaning at Påhl hanterar swärmodren som en sohn anstår och ägnar.
3. Angående den åkermäling som dragoun Jonas Bäkmans hustru Karin Persdåtter i Låsböhle der upptagit och Olof Ersson ibidem med henne twistade om, blef så förafskedat att hon
skulle instundande åhr 1708 den skiära, som den af Ol. Ersson med råg är besådd, så och 1709
hon sielf med korn besåå och inbärga, men sedan läggias till bohlbyn.
För resterande sletzkläder [halfwa] åhret 1704 som hon fodrar, är med Olof Ersson
liqviderat emot femte penningar han för Bäkman utlagdt, och han, Ol. Ersson funnen skyldig
22 öre 8 p:g:r s.m:t, dem han genast till hust. Karin måste betala.
4. Uppböd regementzskrifwaren Molin Ol. Erssons hemman i Låhsböhle för 24 d:r s.m:tz
skuld 3 gången.
Jon Hälliesson [uppböd] hemmanet Mickelåsen 2 gången.
5. Jon Larsson wijd Åhn kärade till Jon Pärsson i Åsen och Owijkens sockn öfwer det han
en lång tijd fahrit deras afradzfiske Högsiön och Anåsiön, men de alldrig honom der öfwerkommit för än nu förl. sommar, hwarföre till wedermätis han af honom tagit dess bååt och
näät, påståendes at derföre han må lagligen böta, så och ärsättia skadan med expenser
[fol. 440r] 3 d:r s.m:t, efftersom Jon Pärsson med osanning hade brakt sig befallningzmans
ordres som woro hans näät tagne i Gläens fiske, och dy befalte honom hans redskap återställa
och lagl. utföra om de något foog hade at klaga, inläggiandes deröfwer befallningzmans
skrifft af d. 4 julij sidsl., sedan och afradzbrefwet af d. 18 maij 1666, deruti Högsiö och Ånnsiö fisket emot 3 d:r 12 s.m:t uppdrages Åå man, Hogsta, Wåge, Halabaks man, icke kunnandes wetta med hwad fog Jon Pärsson dijt will gåå. Ille inlade der emot Erich Olssons sedel i
Hammarnäset af d. 13 martij 1705, deruti för dess andehl han tillåter Jon Pärsson emot 10 öre
s.m:t åhrl. at fiska i Stoorååwattnet, och som han eij annat wettat än desse siöar der under
hörde, hade han och fahrit dijt, kärandes vice versa öfwer det at Jon Larsson med sine lagsmän hade honom owitterl. borttagit hans näät och bååt, dem han intet kunnat fåå igen för än
han måtte sökia befallningzman, då näten blefwo honom tillstälte, men båten intet, påståendes
det för slijk wåldzwärkan Jon Larsson och hans interessenter lagl. må plikta, så och ärsättia all
skada och expenser med 20 d:r s.m:t.
Ol. Ersson tillstod dess till Jon Pärsson gifne sedell, efftersom med en hoop andra han för
Gläen gaf afrad, men för dess aflägenheet intet kom der at fiska, men i desse siöar hade han
intet at giöra, eij heller gifwit Jon Pärsson lof deruti, utan woro [fol. 440v] det emot hans willia
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skedt. Jon Pärsson hölt sig wid sedelen som förmäler om Stooråå wattnen, hwarest Högsiön
och Ansiön liggia. Jon Larsson swarade at detta fiske är särskillt och apart taxeradt från
Gläen, och dy hade Jon Pärsson intet bordt gåå deröfwer.
Men han hölt sig wid Erich Olsson som gifwit honom tillstånd, williandes at han måtte
ståå för detta. Ille swarade at han eij heller wiste så iust skillnaden, och nämde dy Stooråwattnen. Jon Larsson swarade at Jon Pärsson wäl wiste häraf, och wiste han eij, så hade han
bordt sig underrätta.
Detta öfwerlades och resolverades.
Att ehuruwäl Jon Pärsson i Åsarne förmenar sig hafft fog at fiska i Högsiön och Anåsiön
i förmågo af det tillstånd han sig förmått af Erich Olsson på Hammarnäset, dock emedan det
allenast lyder på dess taxerade fiske wid Stooråwattnen Gläen, hwilket effter 1666 åhrs afradzbref är ett särskillt taxeradt fiske från Högsiön och Anåsiön, som Åå man med dess
interessenter tillkommer, hwilket fiske at fahra Jon Pärsson ingen lof el. lego kan wisa sig
hafwa, efftersom hwad det widkommer at Jon Larsson wid Åhn till widermälis tagit Jon
Pärssons näät och bååt, han i förmågo af det 25 cap. Bygg.b. L.L. hafft fog at giöra, och
[fol. 441r] dy intet med något straff kan beläggias före, men Jon Pärsson skall för dess härwid
begångne åwärkan effter besagde lagsens rum böta sina 3 m:k s.m:t, så och i expenser och
skadestånd 1 d:r s.m:t, dock åligger Jon Larsson honom båten tillrätta skaffa, blifwandes
häreffter slijk åwärkan på Åå mans taxerade afradzfiske wid 5 d:r s.m:tz wijte förbudit, hwar
under Gläens fiske och kommer at begrijpas.
6. Oppdrog ålderstijgne mannen Hällie Jonsson uti Ifillnäset dess hemmans bruk till sonen
Lars Hälliesson, alldenstund han dermed eij förmåtte längre dragas, utan skulle sonen Lars det
nu instundande wåhr el. fardag gården emottaga at häfda och bruka.
7. Anders Swänsson wijd Åhn hade instämdt grannen Jon Larsson med Gåije och Backe
man för det nu sedan broon wijd Åhn öfwer elfwen gådt sin koos de hade giordt sig en wäg
med boskapen till bodarne ända uth åth hans slått, hwilken derigenom alldeles förtrampas,
begiärandes at nu sådant de måtte innehålla, hälst som det bredewijd i skogen de skohla ändå
uth åth en moo kunna framkomma. Illi påstodo sig ingen annan wäg hafwa, klagandes särdeles Jon Larsson öfwer Anders Swänssons owillia och at han med grannar intet kan sämias,
begiärandes at han derföre måtte hafwas ifrån hemmanet, emot hwilken beskyllning Anders
protesterade, efftersom [fol. 441v] ingen skall honom annat än det ährligit är gitta bewijsa.
Denna wäg angående, intygade tålfman Jon Jacobsson wijdh Åhn det Anders Swänsson stoor
skada togo derigenom at swarandernes boskap ända bort åth hans eng drifwas, de hade och
sedt uth en wäg bredewijd på en moo der hårdt land war och boskapen framkomma kunde
uthan någon särdeles skada af slåtten, allenast det på ett ställe den skall drifwas twärt öfwer,
men enär broon blifwer färdig hafwa de en annan wäg.
Denne broo är åhr 1706 af floden uttagen, och på höstetinget samma åhr afslutit det icke
allenast Ååboerne, uthan och alla i Hallen och Mattmars socken boendes, hwilka deras fäbodar på den tracten hafwa och sig af broon betiena måste, skulle uti dess upprättande interessera,
emedan elliest utan broo, med största beswär, ia med lijfsfahra, en kan öfwer elfwen komma,
men dertill war än intet giordt, deröfwer en och annan klagan spordes, och fördenskull skulle
samptl. en wiss tijd under wijte föreläggias dertill.
Resolutio. Alldenstund den wäg med boskapen till fäbodarne, dhen Jon Larsson wijd Åhn
med Goije och Backe man sig hafwa tagit uth åth Anders Swänssons eng och slått, nu medan
broon warit ofärdig, pröfwas lända honom till förfång och skada, kunnandes bredewijd bem:te
slått, på et mooland [fol. 442r] boskapen och de resande med större beqwämligheet framkomma, fördenskull pålägges Jon Larsson med Goije och Backe man denne senare wägen at fahra,
efftersom uth åth Anders Swänssons äng el. slått, som härtills skedt är, at drifwa boskapen el.
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med hästar resa, dem alldeles blifwer förbudit wid 5 d:r s.m:tz wijte, ärsättia skadan och böta
effter lag.
Och emedan effter gifwen resol. på tinget 1706 med broons upprättande ännu intet är
tillgiort, dy, effter det 3 cap. Bygg.b. L.L. förelägges samptl. allmogen, hwilka deröfwer till
deras fäbodar sig af denne broo betiena måste, \så för Hallen som Mattmar,/nu i winter dertill
anskaffa wärke och instundande wåhr broon förfärdiga, allt widare samma wijte för den som
sig försummar, ankommandes derwid största tyngden på Åå man, hwilka sig mäst af berörde
broo betiena måste. Och at förekomma den skada som boskapen wid framdrifwandet öfwer
Åå mans ägor torde förorsaka, så skall bägge sijdor om wägen sättias med långa stänger, dock
så at till wägen, effter det 3 cap. Bygg.b. L.L., lembnas 6 alnars bredd.
8. Afsades det Jon Jacobsson och Anders Swänsson wijd Åhn skulle lijka som deras rotelagare Pär Ersson effter contractet förnöija deras fierdeman Jon Larsson för dess 4:demans
lega med 4 d:r s.m:t, så och uti expenser till honom omgiälla en d:r 16 s.m:t. [fol. 442v]
9. Nils Kiälsson i Goije beswärade sig öfwer grannen Erick Nilsson, hwilken med honom
har en wäg till fäbodarne, men intet will densamma med honom byggia och wid makt hålla.
Erick swarade at de hade hwar sin skog afbytt från hwarannan och derföre hade han en wäg
för sig och wille såledz intet interessera uti reparation af Nils Kiälssons wäg. Nils åberopade
sig tålfmännen Olof Jacobsson i Arfwesund, Bertil Pärsson och Olof Ersson på Hammarnäset,
hwilka detta hade besicktigat, intygandes de at parternes skogar wäl woro delta, men så war
lägenheeten af arten lijkawäl så beskaffad at de måtte af en wäg till fäbodarne sig betiena,
hwarest öfwer några diupa myror en broo utaf 245 fambnars längd hållas måste, och så hade
det af ållder warit, ehuruwäl Erick wille giöra sig en ny wäg för sig, men det kunde han intet
utan största kostnad. Erick påstod ändå at giöra sig en ny wäg, för än han wille hielpa Kiälsson. Hwilket honom förehöltz wara en onödig ting och honom sielf till stoort beswär, uthan
måste med wägen bli som det af ålder har warit i anledning af det 2 och 3 cap. Bygg.b. L.L.
Dock sökte Nils Kiälsson at Erick Nilsson och grannen Erick Hindersson, hwilken elliest
härmed war nögd, skulle allenast halfwa wägen emot honom hålla. [fol. 443r]
Här emot hade Erick Nilsson vice versa instämdt Nils Kiälsson
1.) öfwer den skada han på sin eng tager af en qvarn som Kiälsson på hans eng har, i det
wattnet som der ibland hela sommaren ståår, gräset förderfwar.
Kiälsson swarade at qwarnen der stådt öfwer 30 åhr och än skiönt, hon der intet woro,
skulle wattnet ändå der bli ståendes, ty hans damm giör ingen skada, uthan om Erick will
bem:t skada undslippa, borde han, som af gammalt warit, gräfwa ofwanföre upp dijket, emedan höst och wåhr när floden påståår, han ändå lijka fullt mahla kan, uthan Ericks skada,
efftersom och Erick icke kunde säija att genom trampande Kiälsson giorde honom någon
skada. Detsamma intygade och tålfmännen Olof Jacobson i Arfwesund, Bertil Pärsson och
Erick Olson på Hammarnäset, hwilka hade denne klagan synat, allenast om Erick gräfwer upp
dijket kan dermed förekommas at sedan floden är uhrgången, wattnet intet rinner till hans eng
och der stannar, men då floden påståår, gåår wattnet öfwerallt, och då kan Nils Kiälsson
allenast mahla, men intet dess emellan. Men Erick wille ändå ha qwarnen dädan, hwar emot
Kiälson protesterade.
[2.)] Yttermehra klagade Erick Nilsson at Nils Kiälsson skall igenstängdt hans gambla
wäg [fol. 443v] från gården i det han skall upptagit och instängdt densamma och lembnat Erick
med sin boskap en blööt platz at fahra igenom, sökiandes fåå den gambla wägen igen. Nils
Kiälsson förklarade att han allenast till 3 à 4 fambnar hade tagit in ett hörn af åkeren, som war
god åkerjord, och den lilla platzen som då blef lagd till wäg i stället wille han anten med steen
fylla el. giöra broo åth Erick, så at han skulle oskadd komma fram, och woro Erick härtill sielf
wållande dermed, at han som gammalt warit, intet höllt järd[z]elgården på den ena sijdan om
112

gatan el. wägen, som ligger mitt genom Kiälssons ägor, engen på den ena och åkern på den
andra.
Synemännen intygade att detta war Erick icke till någon skada el. krook, dock höllo de
bäst wara, det wägen blifwer som han warit, ty elliest blifwer han för smahl wid hörnet,
hwarest Erick Hinderssons ägor mötas, så frampt han eij kan förmås at gie rum och låta gåå in
på sina ägor. Detta öfwerlades och resolverades.
Anbelangande den wäg till fäbodarne som Nils Kiälsson och Erick Nilsson i Goije twista
om hwem densamma bör reparera och hålla, så emedan det befunnit är att de bägge hafwa
tilförene hafft den tillhopa och wid makt hållit, och at Erick Nilsson eij utan stoor kostnad
[fol. 444r] sig en annan wäg ånyo kan uppgiöra, fördenskull och effter det 2 och 3 cap. Bygg.b.
L.L. måste Erick Nilsson hädan effter med grannen Erick Hindersson hälfften af besagde wäg
emot Nils Kiälsson beståå och reparera wider laga straff om han sig derifrån afhåller el.
försummar.
Hwad Nils Kiälssons qwarn widkommer, så blifwer den ståendes, hälst af densamma
Erick Nilsson icke pröfwas någon skada på engen taga, dock honom der hoos fritt lembnat till
wattnetz afleda gräfwa ett dijke ofwanföre, som der och tillförene warit har.
Sidst beträffande Erick Nilssons wäg från gården genom Nils Kiälssons ägor, så måste
den bli som den för warit har, och Nils Kiälsson utläggia det hörn han derest till sin åker har
instängdt, så lagandes at Erick Nilsson fåår wägen 6 alnar bred effter det 3 cap. Bygg.b. L.L..
Dher emot Erick Nilsson åligger på den ena sijdan om gatan emot Nils Kiälsons slått hålla en
duktig haga, så at på bemält slått han af boskapen icke må någon skada lijda. Och i öfrigit
desse parter förmante, som grannar, i wänligheet hwarannan bemöta.
10. Alldenstund kyrkioherden höglärde h:r magister Petrus Bozæus skall på dess eng Grimswed [fol. 444v] utaf nästliggiande qwarnar stort intrång lijda, så med betande höst och wåhr
som löftagande och skogens fällande på slåtten, uthan at kunna öfwerkomma, hwem som det
giör, fördenskull wardt sådant allment förbudit och det wijd 5 d:r s.m:tz wijte, som dermed
beträdes.
11. Efftersom h. kyrkioherden höglärde mag. Petrus Bozæus gaf allmogen tillstånd till fram
bättre att ånyo uppsättia deras förfallne stall wid Sunne prästegård, hwilken elliest intet ståår
att reparera, fördenskull och i medler tijd uppdrog allmogen wärket uti bem:te odugelige stall
till h. kyrkioherden, som eij til annat är dugeligit än att uppbränna, der emot h. kyrkioherden
skulle med sin kostnad besagde stall nedtaga och afföra.
12. Aflade wägmännen Olof Ersson i Lååsböhle, Pär Ersson i Arfwesund och Nils Olsson i
Tifwarsgården deras sexmanna eed.
13. Såsom Pär Nilsson i Landwärk och Erick Olsson på Hammarnäset hade hoos Nils
Torkelsson i Glösa caverat för de 30 d:r 19 s.m:t som Erick Nilsson i Goije lånat till regementzskrifwaren Molins betalning, fördenskull på deras begiäran [fol. 445r] lembnade regementzskrifwaren dem till säkerheet, det lagfarande som han uti Erick Nilssons hemman och
egendom sig förwärfwat hade.
14. Uppå Anders Mårtenssons begiäran i Mårsund öfwersågz den giäld och skuld som är funnen effter hans frambledne fader Mårten Olsson och befans in alles dels effter domar och
obligationer, dels som de på tingen sig angifwit och har blifwit tillstådt, till 194 d:r 24 s.m:t,
hwaraf Anders Mårsson effter en ingifwen lista skall betalt till åtskillige jempte det han effter
ågångne domar bör hafwa, 180 d:r s.m:t, och högre wille han eij swara, alldenstund hemmanet
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till så stoor summa allenast blifwit æstimerat, och annan egendom är der icke funnen, på
hwilket sätt honom och hans syskon intet arf effter fadren är lembnat blifwit.
15. Upplästes 2 st. förteckningar som kyrkiowärdarne af Hallen och Norderön författat öfwer
åtskillige utaf allmogen, hwilka penningar af kyrkian lånat hadhe, hwilket dhe hwar för sig,
dels sielfwa, dels genom andra tillstodo, allenast furrijaren Nierot wederkiendes allenast 1 d:r
20 s.m:t. Och förelades [dhe] tijd till Thomasmässo at betala.
16. Uppbödes fölliande hemman:
Påhl Ersson hemmanet Lååsböhle 1 gången.
Olof Pärsson hemmanet Månsgården 3 gången. [fol. 445v]
Nils Nilsson i Qwitzle 2 gången Hendrik Jacobssons hemman ibid. för skuld.
Michel Norman och dess hustru deras hemman och egendom 2 gången.
Olof Qwick Mälmans hemman Hälliesund för skuld 3 gången.
17. Länsman kärade till den afwekne Olof Erssons hustru i Hammarnäset Kierstin Nilsdåtter
om resterande cronones extraord. räntor för 1706 5 d:r 26 s.m:t, sedan på ord. räntan 4: 19: 14
s.m:t, alldenstund hust. Kierstin det åhret med mannen brukade hemmanet och dess inkomster
nyttiade, emedan han först in febr. förl. drog af till Norrie, då Kierstin tagit till sig hwad der
funnitz och rest heem till Alltzen, låtandes hon än, för sina penningar hon i hemmanet inlagdt,
det bruka halfft. På Kierstins wägnar swarade brodren Pär Nilsson i Landwärk, det systren
först om hösten 1706 blef med Olof Ersson gifft, som in febr. 1707 afwijnade och wille dy
intet swara till någon hans giäld, uthan fast mehra påstod att hon måtte oafkortat fåå de 71 d:r
8 s.m:t hon af sitt arf i löst och hade med sig i boet infördt, sampt 2 koor, 1 geet och 1 fåhr,
hwilket af bytzlängden som läns- och tålfmän i Altzen d. 21 apr. 1705 upprättat, Pär bewijsa
wille, och Olof Ersson under goda män d. 28 oct. 1706 har qvitterat, tillståendes der hoos at
när mannen rymde, hon eij längre kunde bli på gården, uthan satt landbonde dijt, och hon
begifwit sig heem på fadersgården, tagandes då med sig af det [fol. 446r] som der fans, 2 st.
koor, 8 st. fåår och getter sampt en gammal häst, hwilket alt hon med sig hade i boet infördt.
Olof Erssons broder Jon swarade att hon eij lagdt mehra in i gården än 20 d:r s.m:t,
[hovrättens renovation: r.d:r] hwilka betaltes till Mosses enkia i Bäcken, som hade dem och
laga stånd på 1/2 gården för 40 d:r s.m:t, och de andra 20 d:r s.m:t hade länsman lagdt uth,
dem han fått betalte af de penningar som föllo i brudgåfwor. Pär Nilsson swarade at hela
påsten är i hemmanet inlagd och dermed Olofs giäld och utlagor betalte, hwarigenom
hemmanet är halverat, och fördenskull wille för systren han hafwa hennes rätt i jorden. Men
der emot protesterade såwäl som länsman för ofwanstående rest, som creditorerne, af hwilka
en hoop på sidsta ting sig angofwe, men derutom woro än flera, särdeles modren hust.
Kierstin, hwilken förutan 1 tun. korn och 9 skylar råg fodrade rätt för 1/4 t. hampfrö och 1/4
erter, 1 st. häst, plog, 3 st. framfödde legokor à 1 ½ st., som skall stijgit till 18 d:r s.m:t.
Olof Erssons moder på Hammarnäset 2 d:r s.m:t, Mårten Bertilsson på Näset 1 d:r 8.,
Bertil Pärsson ibid. 1 d:r 8.
Och det som ändå warit i behåld sedan Olof Ersson reste af, inlade Jon Ersson en lista,
hwilket landbonden Danill emottagit.
Elliest tillstod Bertill på Näset at straxt effter Oloff war gifft, han fått af Oloff 10
caroliner och Nils Kiälsson [fol. 446v] i Goije 9 carol. och 3: 15 öre st.
Nu emedan här fantz en ansenlig giäld, dy höltz nödigt at 1/2 hemmanet bör först
wärderas och till nästa ting samptl. creditorerne instämmas om företrädet att utföra, då
modren, såwäl som hustrun kunna med bättre skiäl deras fodringar bestyrka, och alt på en
gång bli lagl. afdömdt, dock böra Kongl. Maij:tz räntor, som intet uppskoff tåhla, nu genast
utbetalas, blifwandes för regementzskrifwarens fodran fru Rutencrantz 6 d:r s.m:t förbudne.
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18. Länsman Olof Hallberg kärade till Olof Ersson i Låsböhle öfwer det at förl. d. 6 oct. han i
soknestämman hade länsman med någon otijdig mun öfwerfallit, om som det skedt under
länsmans embetz förrättning, påstod han deröfwer på honom laga näpst.
Ol. Ersson wille i förstone intet swara, alldenstund han icke war lagl. stämd, men begaf
sig omsider derutinnan, skolandes Ol. Ersson skyllat länsman a:o 1706 döldt bort en tun. korn
uhr kyrkiohebbret, som aldrig skall bewijsas.
Olof nekade sig så sagdt, uthan allenast beklagat sig det allmogen då de i kyrkiohebbret
föhrer deras tijonen, blifwer en dehl på rest skrifwen, men ifrån Trappnäs kom ingen tijonde
dijt, och fåå de behålla den samma hoos sig, så måtte och de andra fåå så giöra med. Länsman
swarade at han af befallningzman [fol. 447r] hade disposition om tijonden, särdeles at uttaga
barnhuus och tryckerij tun:n 1 tunna 5 fjärdingar 1 kanna, den han tog af sitt och dess grannars korn i Trappnäs, men hwad deras 10:de mehra sig besteg fördes i hebbret, och såledz är
intet underslef skedt.
Ol. Ersson påstod at alla böra deras 10:de i hebbret föhra, der at omkastas, och sedan afkortningen skedd effter uthräkning fåå uth hwad på dem löper, hwilket länsman förehöltz
effter Kongl. Maij:tz förordning böra skee, och han såledz intet hafft skiäl detta att giöra.
Wijdare klagade Ol. Ersson det allmogen kommer på rest derigenom att wid inmätningen
om det är hehl el. half tun:a mätes hon rågad, warandes halftunnan nästan så wijd som tun:n,
och lell tages på henne en lijka råga, förutan at det höses på, så at det öfwer brädderne rinner.
Länsman swarade at effter förordningen bonden måtte mahla inn något måhl. Då honom
såwäl som allmogen till rättelse upplästes af 1665 åhrs stadga om mått och wikt, huru rågarne
böra skee på hwar tunna med koppar, sedan tunnan el. halftunnan är struken måhlet.
Till at wisa den oförrätt som Ol. Ersson hade länsman tillfogadt åberopade han sig Erick
Pärsson i Månsåsen och Jon Halfwarsson i Trappnäs till wittne, hwilka med parternes samtycke aflade eeden. Dhen förra wittnade sig eij hördt Olof Erssons ord annorledes än at bonden kommer på rest i hebbret [fol. 447v] med 10:de kornet för det länsman tagit till sig Anders
Mårssons tijonde i Trappnäs och den låtit mälta, men intet hade han hördt honom skylla
länsman som skulle döldt bort samma tijonde korn. Tog afträde.
Och inkom Jon Halfwarsson förandes samma talan. Flera bewijs hade länsman intet
häröfwer.
Elliest wardt och med samma effterhördt om tijonde räkningen af länsmans hemman för
detta åhr, efftersom h. kyrkioherden angifwit derom wara någon twist, så at för än sl[u]tes,
tijondelängden intet kan underskrifwas.
Då Olof Ersson, som och war sexman, refererade att han med tålfman Jon Halwarsson
hade pröfwat länsmans tijonde och funnit den till 9 kannor prof af skylen, hwilket sedan det
skulle wara gistat, är lagdt till 7 kannor. Men länsman wille eij högre beståå än 6 kannor,
hwilket och han nu påstod, emedan då profwet skedde, de tagit det bästa kornet, men dessutan
han fått 1/3:dehl swagdt korn, som eij gofwe öfwer 2 à 3 kannor uhr skylen, som med honom
grannarne wittnade, fördenskull wart sådant öfwerlagdt och slutet om 6 ½ kannor gista[t] korn
öfwer hufwudet af skylen.
Dessutan angaf Ol. Ersson at länsman för än han räknade lär affördt några skylar, dem
tröskat och mältat, hwilka eij kommit uti räkningen. Länsm. sade sig det intet afwetta om icke
hustrun något tagit inn medan han warit [fol. 448r] borta. Hustrun inkom och tillstod en skyhl
och 8 band, dem hon wid räknandet icke kom at angifwa, emedan Oloff icke hade dereffter
frågat, hwilket han sade sig intet kunnat giöra, enär han deraf då intet wiste för än nu effteråt.
Yttermehra hade Olof Ersson angifwit länsman för sabbatzbrått, at om söndagen han eij
warit i kyrkian, utan rest till fäbodarne med hustrun för middagen, något som han hört berättas. Länsman swarade at han en dag föruth stötte sig illa i ansicktet, så at han måtte låta sig
förbinda, kunde såledz intet gåå i kyrkian. Emot medaffton om söndagen skulle hustrun gåå
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till fäbodarne, dijt han fölgdt henne, och som Ol. Ersson honom såledz angifwit utan skiäl,
påstod han på honom laga straff. Som wittnen å länsmans sijda hördes Hällie Jonsson i Ifillnäset och Anders Mårsson i Trappnäs, som eden aflade.
Hällie wittnade att sedan han kommit från kyrkian och fått sig maat, hade länsman kommit till honom med hustrun, hafwandes ansicktet förbundit, som warit kl. 3 à 4, då han lånat
dem bååt öfwer siön. Tog afträde.
Anders Mårsson inkom [och] berättade det samma gång han kom från kyrkian och här
nedan gården mött länsman kl 3 à 4, hafwandes han ansicktet ombundit.
Olof Ersson sade at effter sin eed han detta angifwit, at länsman den dagen war från
kyrkian, och lell rest till bodarne, men huru det tillkommit han intet afwettat för än nu, sedan
länsman sig förklarat, betygandes sig detta intet [fol. 448v] giort af någon argheet, utan af
embetes plickt, förmodandes sig derföre wara frij för alt efftertahl, men länsman påstod reconvention.
Desse måhl öfwerlades och slötes.
1. Angående länsmans klagan öfwer det Ol. Ersson skall honom med någon swår beskyllning öfwerfallit på soknestämman, så har Ol. Ersson dertill nekat, hafwandes de edel.
afhörde wittnen icke heller kunnat honom dertill öfwertyga, warandes hela twisten deraf kommen, det länsman 1706 icke låtit tijonden från Trappnäs kyrkioherberget införa, förordningen
lijkmätigt, och derföre blifwer Ol. Ersson i detta måhl befrijad.
1707 åhrs tijonde af länsmans hemman blifwer utom det säxman för annoterat en skyhl
och 8 band ondt och godt öfwer hufwudet räknadt à 6 ½ kannor gistat korn uhr skylen.
För det angifne sabbatzbråttet warder länsman befrijadt, dock utan reconvention, alldenstund som af ransakningen finnes, säxman till sitt angifwande något skiäl hafft, hwarföre
honom eij annat anstådt än sådant å behörig ort till laga ransakning anföra.
19. Lieutn:n edell och manhafftig Carl Grijp hade instämdt dragounehållarne af detta compagniet för det de icke sig är beqwämat at emottaga recreuteringen, sökiandes deröfwer häradzrättens assistence. Då samptelige [fol. 449r] allmogen af Hallens tingelag för Mattmars
boerne effter skrifftel. fullmackt d. 26 passato Erick Larsson i Halabacken och för dragounehållarne af Owijken, Jon Pärsson i Åsarne sig förklarade det Hans Kongl. Maij:t nådigste förordning de gierna wille effterkomma. Men som de finna sig dertill alldeles oförmögne, seendes sig härigenom eij annat före än at gåå under och från hemmanen, dy anhöllo de i underdånigheet at få förblifwa wid landzens contract, hwilket Hans Kongl. Maij:t d. 15 novemb.
1689 dem nådigst om försäkrat, inläggiandes nu detsamma, som upplästes. Men lieutn. påstod
effter ankombne ordres at de måtte effterkomma recreuteringen.
Då länsman uppwiste nyligen ankombne ordres från hans excell:ce h. gouverneuren af d.
11 octob., det allmogen skall ofelbart de för utfärdade ordres om recreuteringen fullgiöra, i
föllie af hwilket befallningzman har d. 25 sidstl. octob. dem dertill förlagdt terminen till nyåhret. Men allmogen begiärte enhälligen fåå förblifwa hwar och en för sig skaffa karl och
recreutera när någon karl afgåår, hwilket de och härtills giort, så att ingen vacantie war, ty för
än recreuteringen påkom ficks här en karl för 2 à 3 och högst 4 plåtar, men nu är ordningen att
han skall hafwa 15 ½ plååt, derigenom lagen stegras och allmogen utblåttas. Hwarjempte på
lieutn:ns begiäran samptel. intygade at han med allt alfware hade dem tillhållit härom, men de
alt stadigt [fol. 449v] förmodat at fåå förblifwa wid landsens contract, hwilket de och nu sökte.
Hwar emot häradzhöfdingen dhem remonstrerade sig wakta, det icke opiniatrera [vara motsträviga] uti Hans Maij:tz nådigste förordning, som lärer dem illa bekomma, uthan sådant underdånigst effterlefwa och fullgiöra till den nu försatte tijden.
20. Angående en defect som wid sidstl. möte är funnen wid 4:de mans monderingen af detta
compagnie, så inlade leutn. Grijp deröfwer en lista, wid hwilkens igenomgående det befans at
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en stoor dehl giort sin flijt, men så war wärket derigenom stussat att några wisat sig tröga. En
stoor del sades och wara förfärdigadt sedan mötet, dy för än detta kan slutas och at de treska
må skillias från de willige, fans nödigt at h:rar officerarne till nästa ting deröfwer en förtekning giöra, såwäl som de sorter, sedan mötet kunna wara förskaffade, i medler tijd förelades
till nyåhret sidst hwar och en at anskaffa hwad som än brister.
21. Påhl Mårtensson i Åhlsta och Mårten Pärsson i Mickelåsen kärade till Mårten Mårsson i
Kläppe om 2 st. koor och 10 d:r s.m:t som deras swärmoder och mors stiuffader Christen i
Kläppe hade af deras arf om händer tagit och när wid bytet de sådant åtalade, han med ifwer
dem afwijsat, fodrandes [fol. 450r] det nu af Mårten Mårsson, effter han Christens egendom har
ärfft. Ille nekade aldeles härtill, beropandes sig på förra länsman Christen Pärsson till wittnes,
som berättade at wid skifftet actores allenast talt om 2 st. koor, men intet om penningarne, då
gubben swarat at han mycket dem påkostat, de hade fått bröllop och en bössa hwardera, och
mehra fingo de intet. Huru det sedan blef hörde han intet. Detsamma intygade och Anders
Mårsson i Trappnäs. Actores påstodo byteslängden fram, den reus nekade sig afwetta hwarest
den woro. Nu alldenstund den nödigt fodras för än saken [kan] slutas, dy måste parterne å
båda sijdor giöra sin flijt att den till nästa ting må komma tillstädes.
22. Angående de 6 ½ [d:r] k.m:t som Pär Ersson i Öfwerhallen fodrade af hust. Kierstin [i]
Mårsund för 1 pund hampa, så kunde det intet upptagas, emedan det icke bewijstes henne
wara lagl. instämd.
23. Det wille wäl rätten afsluta saken emellan länsman Bång och Pär Ersson i Öfwerhallen
om 5 ½ d:r s.m:t han skall exeqverat af frambl. Hans Larsson på Wärkön. Men Pär Ersson
dertill nekade, länsman Christen Pärsson och intygade at desse p:g:r aldrig finges uth, dy till
Bångz wijdare förklaring lembnades detta till nästa ting. [fol. 450v]
24. Angående de 14 r.d:r courant som Jöns Erssons stiufmoder i Wåge hust. Brijta Nilsdåtter
fodrade och hon af dess jordepenningar hade ifrån Åcke inlagdt i Wåge, el. och at hon för
dem måtte i Wåge niuta dess förråd i dödedagar, förklarade sig Jöns Ersson i Wåge at för sin
dehl han eij nekar stiufmodren desse jordepenningar, men förråd i gården hade han eij tillfälle
at lembna henne, derwid rätten lät förblifwa, dock at Jöns Ersson så lagar med dess syskon at
hon fåår dess fult uth. I widrigt fall, att någon det skulle willia neka, måste dee lagl. instämmas.
25. Sedan nu Erick Nilsson i Goije för dess faders gångne löffte för munsterskrifwaren Holm,
effter häradzdomen d. 30 oct. 1703 hade in martio sidstl. med en h:r regementzqvartermästarens Holmers sedell på Nils Torkelsson i Glösa till h:r regementzskrifwaren wälb. Nils
Molin betalt 30 d:r 19: 8 s.m:t och regementzskrifwaren jembwäl för Erick Nilssons brodher
Jacob Nilsson godtagit de 13 d:r 21: 8, hwilka inneståå hoos Erick Hindersson i Goije, så 20
d:r k.m:t el. 6 d:r 21: 8 s.m:t, hwilka fördetta länsman Christen Pärsson af Jacob Nilssons
p:g:r hoos sig innehafwer, och h:r regementzskrifwaren tillärkiende äro d. 4 febr. och 2
novemb. 1706, har han dhereffter en räkning formerat med Erick Nilsson, som upplästes,
hwaruti han graveras för resterande capital 13 d:r 19: 8, interesse till d. 30 martij sidstl.
11: 12: 11, sampt expenser och omkåstnader 4 d:r 16 [fol. 451r] s.m:t, med påstående at Erick
Nilsson effter ågångne domar måtte tillhållas det att betala, efftersom hwad wijdkommer de
14 d:r k.m:t som Erick Pärsson i Arfwesund bekommit, det befans at de woro d. 7 april 1703
utexeqverade, och såledz för än förbudet d. 29 octob. dereffter skedde.
Dher emot Erick Nilsson, nu som tillförene, icke wille swara för mehra än dess halfpart af
de 67 d:r 26: 10 som han med brodren Jacob äro dömde at betala, utan der något uti Jacobs
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andehl skulle brista, wille han det alla löfftesmännen effter domen måtte derföre häffta. Hwar
emot h:r regementzskrifwaren af domen d. 20 febr. 1706 och d. 2 novemb. samma åhr wisade
[att] Erick är dömd till at omgiälla det som för Jacob brista skulle, efftersom de effter deras
fader woro som en man, och grijpit till arfwet för än giäld war gulden. Hwilket i anledning af
bem:te domar, som sig grunda på det 22 cap. Erfd.b. L.L. och 17 St.l.[?], \såwäl som interesse
och expenser effter räkningen,/ häradzrätten fant skiäligdt \at Erick Nilsson böör omgiälla,/
hafwandes dock om interessetz efftergifft, Erick Nilsson at sökia h:r regementzskrifwaren om
han på det i anseende till sin fattigdom kunde efftergifft niuta.
26. På compagnietz wägnar beswärade sig h:r leutn. Carl Grijp öfwer Olof Nilsson i Hälliesund, det han illa skall ståå sitt hemman före, igenläggia åkeren och bortsättia slåtten,
hwarigenom det torde råka i ödesmåhl. På fadrens wägnar instälte sig sonen dragoun Nils
Mällman, beklagandes tijdernes swårigheter [fol. 451v] och emedan fadren eij rådde dermed
längre, hade han nu hemmanet uppdragit honom, sonen, som tålfman Olof Jacobsson i Arfwesund betygade. Men Nils Mälman wille det icke annorledes emottaga än det blifwer wärderat,
alldenstund utom 2:ne gambla qwinnor hafwa i hemmanet deras odelspart [jordepart], stoor
giäld och wara skall. Då sig och angaf Olof Halfwarsson i Qwitzle för 10 d:r s.m:t effter obligation d. 8 junij 1702 och en slått i pant, Yttersundet wid nampn, hwilken är d. 3 nov. 1705
inteknad och 1 gången uppbuden. Sedan och dragoun Qwick för 13 ½ r.d:r courant sampt 20
d:r s.m:t, hwilka Olof Mälman d. 2 novembr 1706 är dömd at betala, uppbuden samma dato 1
gången och d. 27 martij 1707 2 gången.
Wijdare har och Nils Olsson i Mälbyn effter dom och execution d. 31 oct. 1704 och execution d. 6 febr. 1706 at prætendera 12 d:r s.m:t.
Nu emedan rätten icke kunde wetta huru stoor dehl Mälman i detta 1/2 hemman tillkom,
dy fans nödigt at till nästa ting han det bör bewijsa, och desse 2 t:d dessinnan lagl. wärderas,
hwartill desse 2:ne gamla qwinnor och alla creditorerne hafwa sig att inställa och med hwarannan uthföra ifall egendomen till allas förnöijelse icke skulle hinna, åliggandes Mälman med
sonen i medler tijd om hemmanetz häfd och bruk behörig försorg at draga. [fol. 452r]
27. Upplästes öfwerstens högwälb. h:r Bengt Ribbingz swar d. 16 maij sidstleden på häradzrättens förfrågan d. 27 martij förwekne angående fältwäbelens Erick Järlingz lembnade fehlaktigheeter wid dess boställe Brasta, at för dess siukeligheet Järling 1705 blifwit för afskedat
och i dess fattigdom sampt älendiga tillstånd icke hafft det ringaste, mindre något effter sig
lembnat som till boställes förbättring kunde wara att tillgå, utan skall han i Stockholm död
blifwit, williandes dy h:r öfwersten tillsee, det bristen för hans åhr, sedan häradzrättens dom
utfallit, genom någon god och flijtig fältwäbell kan bli fullgiord. Hwarpå hållen husesyn
under händerne togz, då af hållen husesyn och dom 1701, när Järling bostället emottog, der
icke warit större brist än 6 d:r 2 s.m:t, hwilka lieutn. Reuter är dömd till honom betala. Men
wid husesynen d. 30 septemb. 1705 är den pröfwat till 63 d:r 27 s.m:t, ehuruwäl för sin tijd,
från fardag 1701 till dito tijd 1706, då Axel Sidenbom bostället anträdt, Jerling har bygdt för
18 d:r s.m:t.
Nu alldenstund Jerling, då han undfick de 6 d:r 2 s.m:t af lieutn. Reuter, hade ett fullbygdt boställe, så hade och honom ålegat wid dess afträde detsamma fritt och färdigt från sig
lefwerera, effter Kongl. husesynsordning 5 § sampt 1696 åhrs Kongl. reglemente, 2 och 3 §,
fördenskull anstår [fol. 452v] häradzrätten eij annat än i underdånigst föllie deraf, förklara Järling el. dess sterbhus skyldige desse 63 d:r 27 s.m:t till Axel Sidenbom at betala, der emot
bostället till dess fullkombligheet at bringa, och der hoos sterbhuset intet woro at tillgå, måste
i krafft af 1684 åhrs Kongl. Maij:tz nådigste reglemente de sökias som behörig uppsickt med
Järling efftersatt hafwa.
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28. Tillsades dragoun Adam Gloss nu straxt sig förfoga till h. kyrkioherden, at låta sig examineras uti dess christendom, om han kan till Herrans högw. nattward admitteras, hwar ifrån
han för dess swaga underrättelse i dess christendoms stycken warit afstängd, och när rätten
erhåller pastorij swar härom, skall widare resolution falla alt som saken förewetter.
29. Angående de 28 d:r 7 s.m:tz brist som funnes wid skattehemmanet Höla, Kierstin Jonsdåtters 2 ½ t:l dragonehåll wid Hallens compagnie, så förelades nuwarande åbo Jeppe Halfwarsson [Sommar] dem innan 3 åhr at fullgiöra.
30. Afsades det Jeppe Jonsson i Öfwerhallen skulle inom 2:e åhr fulborda de 10 d:r 27 s.m:tz
brist som äro pröfwade wid hans åboende hemman 1 11/12 tunl. [enl. Jordeboken] dragounehåll
wid Hallens compagnie. [fol. 453r]
31. Till ödhmiukt föllie af högwälb. h:r baron gen.leutn. och gouverneurens nådgunstige
resolution d. 24 jan. 1706 för bonden Pär Pärsson i Jälsta och Norderöö sockn, hwilken utom
de d. 3 novemb. 1699 honom anslagne 12 frijheetz åhr, har för hemmanetz swaga lägenheter
supplicerat om 2:ne frijheetzåhr till och at fåå förmedling ifall de från hemmanet abalienerade
ägor icke komma der under igen, att wid tinget om detta hemmans beskaffenheet noga skulle
undersökias. Så är af läns- och tålfmän in junio förl. husesyn derpå hållen, hwarutaf pröfwades att Pär Pärsson hade till detta hemmans upprättande stoor flijt anwänt, och derpå kastat till
117 [d:r] 7 s.m:t, men så felades ändå et anseenligit. Dhenne bonde fans och wara en flijtig
karl, men för hemmanetz ringa lägenheeter, särdeles at större delen af slåtten är kommen der
ifrån under h. öfwerstens capiteins boställe Wällwijken, hwarföre härpå eij mehra än 1 st häst,
2 st. koor och några fåhr födas kunna, har han intet mehra kunnat uträtta. Och emedan dess
förutan många swåra oåhr tillstött hafwa, hwilket bonden temel. afmattat, så kan wäl rätten eij
annat än i ödhmiukheet föreslå honom ännu 2:ne frijheetzåhr till. Men aldenstund dher emot
är befunnit at hemmanet ändå aldrig kan sig bähra el. åboen sig bestå och räntan deraf
præstera effter 4 t:l som det nu är skrifwit, uthan högnödigt betarfwar förmedling \och få dess
ägor igen,/ fördenskull heemställes sådant allt högre handens gottfinnande, hälst och herr
gen.majorn och landzhöfdingen [fol. 453v] von Schaars resolution d. 30 junij 1700 dertill synes
gifwa anledning.
32. Tillsades Olof Nilsson i Hälliesund at betala drängen Greels Andersson dess återstående
löhn 1/2 tunna korn, ifall han der emot intet hade att excipera, då sådant måtte lagl. utföras.
33. Länsman Hallberg angaf hurusom Jon Larsson wijd Åhn skall här under påstående ting
uti Jon Halfwarssons gård oförrättat dess hijt till tinget instämde wederpart Anders Swänsson
wid Åhn, hwars sammanhang Anders så relaterade att han om afftonen hade lagdt sig, då hade
Jon kommit till sängen och han eij luppit för än han måtte föllian uthom dören, icke kunnandes tänkia det Jon något ondt skulle i sinnet emot honom hafwa, men enär de utkommo hade
Jon fått fram knifwen, hotandes sig willia honom betala, då Jon Pärsson i Åsarne och Erick
Olsson på Näset, som straxt fölgdt effter honom, Jon, hindrat at han ingen skada fick giöra el.
honom röra. Jon sade at han war drucken och mintes eij till hwad som skedde, bad fördenskull
om tillgifft, uti det han sig kunnat försee. Till upplysning fans nödigt at eedel. höra Jon
Pärsson och Erick Olsson, efftersom och parterne woro nögde.
Jon Pärsson wittnade att han med Anders Swänsson och de flera hade legat, då Jon
Larsson gådt der i [fol. 454r] stufwan en stund och warit drucken. Äntel. hade han bedit Anders
gåå uth med sig, men till hwad ända, på onda el. goda, kunde han eij höra, då Anders äntel.
nödgadt fölgdt med honom uth, och som Jon med Erick Olsson wiste at de woro owänner,
efftersom och Jon Larsson om dagen föruth fällt de orden at han skulle betalan, derföre föll
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dem före at något ondt torde bli aff, gingo så straxt uth effter dem, och då hade Jon Larsson
hafft knifwen i högsta hugg at slåå till Anders med, hwilket Jon Pärsson emellan kommandes
hade hindrat och så intet mehra blifwit af. Tog afträde.
Och inkom Erick Olsson, hwilken i allt förde samma talan. Jon Larsson bad om tillgifft,
der emot Anders förklarade att han icke heller påstod hans olycka.
Dy öfwerlades detta och resolverades at såsom härwijd Anders Swänsson ingen skada el.
åkomma på dess kropp är tillfogadt, så at han hwarken fått blånad el. blodwijte, fördenskull
plichtar Jon Larsson effter det 16 cap. Edzör.b. L.L. sina 40 m:k s.m:t, som med ödhmiukaste
wördnat höglofl. Kongl. hofrätten underställes.
34. Ehuruwäl Jon Halfwarsson i Trappnäs war angifwen at hafwa emot förl. Allhelgondag
om natten såldt öhl, hwaraf något owäsende skall timadt, men som emot hans förnekande det
intet kunde honom bewijsas, uthan fast mehra intygade nämdemännen som der under tinget
logerade, att sedan de fått maat ingen öppen öhlsählning der höltz, [fol. 454v] allenast det en
och annan för törst skuld kiöpt sig ett stoop öhl och eij wijdare, hwilket för kröijerj el.
offentel. öhlsählning icke hållas kunde, altdherföre blef han i detta måhl befrijad, med
åthwarning till honom och hela allmogen, det emot sön- och helgedagar ingen må i sitt huus
hålla uppenbar öhlsälning el. något fyllerij tillåta.
35. Länsman angaf dragounerne Jon Frisk och Jon Hammarberg med Pär Hielte, Pär Ersson
och Mårten Mårsson i Kläppe sampt Jon Halfwarsson i Trappnäs, at de förl. Allhelgonadag
legat hemma från kyrkian, hwilket de tillstodo, beklagandes den långa wägen och ilaka
wädret dertill wållande war, efftersom och med dem länsman och nämden intygade det de
woro flijtige at gåå i kyrkian, så at öfwer dem h. pastor alldrig hafft orsak bruka de
åthwarningz grader som den 2 § af Sabbatzplacatet innehåller, fördenskull kunde icke heller
rätten dhem för denne gången med straff beläggia, dock utfäste de hwardera till kyrkian gifwa
hwarsina 12 öre s.m:t.
36. Uppbödz dhen pant som länsman effter ordres exeqverat hoos Olof Ersson i Lååsböhle,
nembl:n 5 t:r korn à 3 d:r s.m:t tunnan, men som kornet nu ware i prijs à 3 d:r 10: 16
s.m:t, dy lemnbnades Olof Ersson det derföre inlösa sielf om han will. Och som Olof Ersson
hade dessutan ett och annat execution angående, emot länsman at sig beswära, dy tillsades
honom sådant hoos befallningzman angifwa.
[fol. 455r]

Ting den 16 och 17 april 1708
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:29a, fol. 40r–56v, ÖLA (något defekt).
Komplettering från Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3824, fol. 298r–318r, RA.

Anno 1708 d. 16, 17 april höltz ord. laga tingh med allmogen af Hallens tingelag, närwarande
förra dagen länsman och sedan befall.man wälb. B[ertil] Alander [och ordin. häradznämd.]
Jon Halfwarsson i Trappnäs
Pär Olsson i Bynom
Bertil Pärsson på Näset
Jon Jacobsson wid Åhn
Mårten Mårsson i Kläppe
Erich Pärsson i Nygården
Jöns Ersson i Wåge
Olof Jörnsson i Wällie
Påhl Mårsson i Åhlsta
Erich Larsson i Hahlabacken
Olof Jacobsson i Arfwesund
Pär Tageson i Wästaneed
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1.

Upplästes Kongl. Maij:tz nådigste placater, wid Bärgz ting anteknade.

2.

Uppböd Jon Hälliesson hemmanet Mykelåsen 3 gången.
D:o Mickel Norman dess och dess hustrus sytningz contract 3 gången.

3. Såsom pastorn ehrew. h:r Elias Thalin uti Sidensiö uti häradzfogdens Flodins tijd har caverat för cronohemmanen Tifwarsgården, som Gunnar åbor, och Geteåsen, det Olof Olsson
brukar, han den tijd han här i pastoratet war cappellan caverat med Pär Ersson i Hallen, dy
anhölt han at bli dess löffte frij emedan hemmanen skola wara till fullt bruk kombne, han och
som en ålderstijgen man will medan han lefwer sådant sig afbörda, [fol. 40v] fördenskull på det
häradzrätten härwid så mycket säkrare måtte gåå, fans nödigt att desse hemman i sommar
skulle synas, derpå nästeskeende ting här öfwer skall behörigen blifwa resolverat.
4. Emedan arfwingarne i Wåge willia förhålla deras stiufmoder hust. Brijta Nilsdåtter hälfften af de henne tilldömde och i hemmanet inlagde 14 r.d:r jordep:g:r emot det hon effter sin
man, deras fader, har i lösören undfått hälfften, fördenskull underrättades dhem, sådant löpa
emot Sweriges lag och rättens dereffter gifne dom d. 31 oct. 1707, uthan åligger henne desse
penningar fullt tillställa.
5. Anteknades Christen Pärssons obligation i Wällwijken af d. 15 huius till corporal Jonas
Brink på 21 d:r s.m:t, en kiorttell, säng och boskap i underpant, hwilken obl. Christen wederkiendes.
6. Säxman Nils Olsson i Tifwarsgården angaf corporal Carl Biörkman för det han långfredagen förl. försummat gudztiensten i det at om morgonen, då folket på Norderön gådt i kyrkian, han kommit från Andersöhn och gådt der omkring i gårdarne så at [fol. 41r] wid heemkomsten han legat i Böhle hoos Pär Estman och sofwit. Biörkman swarade att tijdigt om
morgonen han gådt från Andersöhn i mening at föllia det andra follket till kyrkian, men wardt
på siön siuk, så at han kom seent, gick så till Anders Olsson i Åhlsta, sedan till Påhl ibidem,
och sidst till Pär Estman at fåå läija sig häst, men kunde ingen fåå, och som hans passion
tilltagit, måtte han der läggia sig, låg der till lördagzmorgonen, då han ändå war så opasslig at
han eij förmåtte gåå, uthan legde sig häst af Nils Olsson i Tifwarsgården, anhållandes för dess
opassligheet skuld att förskonas. Anders Olsson swarade det han eij war hemma, utan modren, hwilken för honom sagdt at corporalen klagat sig ondt och dy begiärat läija sig häst till
kyrkian, men ingen häst warit hemma, och hon låtit honom fåå en lijten sup bränwijn, och han
så gådt sin wäg. Påhl i Ålsta bewittnade det och till honom han kommit om häst, men han
ingen hafft at utlåta. Han hade klagat sig ondt och der settat lijtet, gåendes sedan sin koos,
men intet förstådt honom wara drucken, utan elliest något kurrig.
Inkom Estman, berättandes at medan han warit i kyrkian, Biörkman kommit dijt och
[fol. 41v] begiärat häst, men ingen fått, och dy der lagdt sig till andra dagen. Om morgonen, då
han gådt till Nils och der fått häst, han hade klagat sig ondt, drucken kunde han intet säga
honom wara.
Nils i Tifwarsgården relaterade at om morgonen lördagen kom han till honom, klagandes
sig ondt, så at på hans trägna bön Nils måst skiutza honom till Trappnäs, fåendes derföre 12
öre k.m:t. När de kommo emot byn hade corporalen sagdt det han skulle säija sig wara siuk
när han kommo till Jon Halfwarsson, på det at han och der måtte fåå läija häst, det Nils bedit
honom intet giöra och liuga på sig. Hwilket senare corporalen nekade, föregifwandes opassligheeten warit orsaken dertill at han eij kom till kyrkian. Elliest fans at när han war i Andersöhn, han hade närmast till Sunne kyrkia, 3/8 mijhl, men till Hallen hade han 1 ¾ dito, dijt
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Norderöboerne intet fohro, uthan till Sunne, och dy hade han bordt bli wid Sunne kyrkia och
intet rest dädan.
Och emedan rätten finner nödigt af Andersöö folket bli underrättat hwad tid corporalen
gådt dädan och om han om natten druckit, dy blef detta denne gången uppskutit, åliggiandes
länsman nästa ting [fol. 42r] detta instämma, att det till ändskap må kunna bringas.
7. Nils Olsson i Tifwarsgården beswärade sig öfwer corporal Carl Biörkman at då förl.
påsklördag om morgonen corporalen kom till honom, klagandes sig siukelig, så att på hans
böön Nils emot 12 öre k.m:t lofwat skiutza honom till Trappnäs. Enär de nu kommo till Jon
Halfwarsson ibidem, wille corporalen ha honom längre at skiutza, effter de ingen häst der
fingo, då äntel. Nils, sedan de druckit en kanna öhl, låtit sig öfwertala honom at föra på siön
till Hundznäset. När de kommo dijt wille Nils wända om hästen, effter han icke heller orkade
längre, men corporalen swarat: Du skall föhra mig fram till Hallen, som war 1/2 mijhl längre,
det den och den tager dig, men då Nils ändå nekade, hade corporalen stijgit uhr slädan, dragit
uth wärian, slagit honom 3 slag öfwer armarne, sedan på ryggen, alt medan han orkade, Nils
lupit undan, men han effter och slagit, så at Nils der under 2 gånger fallit omkull och corporalen alt slagit honom. Äntel. som han eij såg sig annat före än at bli nedslagen, hade han
sprungit och äntel. sluppit, då sedan corporalen war et stycke [fol. 42v] bortgången, Nils wändt
om och tagit hästen heem med sig och wijd ankomsten till Trappnäs låtit sig syna af furrijaren
Root, länsman Hallberg och tålfman Jon Halfwarsson i Trappnääs, anhållandes det för slijkt
swårt hanterande, corporalen måtte lagl. blifwa näpst och ansedder.
Biörkman tillstod at Nils för 12 öre k.m:t honom skiutzat till Trappnäs, och som han eij
fick häst af Jon Halfwarsson öfwertalte han Jon [felskrivning för Nils] at skiutza sig in på siön
ett stycke, sedan han spenderat 1 kan. öhl. När de kommo på siön gifwit honom 6 öre k.m:t
för det stycke han nu skiutza skulle, och som Nils kiörde mycket sakta, hade corporalen welat
taga tömmarna och kiöra hårdare, hwaröfwer Nils blifwit wred, nappat corporalen i håret at
dragan af slädan, och som han bak på ståendes eij wille släppa, corporalen eij heller kunde
sielf hielpa sig, hade med wäriefästet han stött bakom sig, så at Nils måtte släppa håret, hwarmed de skiltz åth, Nils wändt om heem åth och corporalen gådt till Hallen med möda, effter
det han war siuk.
Till upplysning i saken hördes med parternes samtycke edel. länsman Hallberg och tålfman Jon Halfwarsson. [fol. 43r]
Länsman wittnade det kl. 3 efftermiddagen corporalen hade rest hans gård förbi till Jon,
en tijma el. annan dereffter hade Nils kommit tilbakas, klagat och gråtit öfwer det att på siön
han så illa af honom war slagen, då med Jon han hade honom synat, finnandes honom öfwer
ryggen all blå, öfwer axlar och armar, men deribland hade det warit 6 st. stora blånader. Sedan
fohro de på hans begiäran på siön, hwarest mitt för Hundznäset de sedt huru Jon [felskrivning
för Nils] wändt om med slädan, hwarest fiäten syntes huru den ena gådt effter den andra
mångarstedz och der ibland 2 ställen hwarest de legat omkull. Tog afträde.
Och inkallades Jon Halfwarson, refererandes at som han ingen häst hade att skiutza corporalen med, hade han med corporalen öfwertalt Nils at skiutza till Hunsnäset, det [Nils]
lofwat giöra för intet. De drucko hoos honom en kanna öhl, de foro bort, men lijtet effter Nils
kommit åter, gråtit och klagat öfwer det at han så illa war af corporalen slagen och hanterat,
då med länsman han synat honom och i öfrigit en lijka relation giörandes som länsman.
Och alldenstund corporalen ändå nekade sig [fol. 43v] slagit Nils mehra än han med wärian
stött bakom sig honom från sig, på det han [Nils] skulle släppa håret, dy frågades wittnen om
den tijden någon annan der rest som kunnat detta giort, el:r om Nils hafft yhr häst som med
honom skienat el. han elliest fallit, hwilket alt wittnen alldeles nekade till, och at sådant de
intet kunnat förståå. I anledning af allt detta förehöltz corporalen at bekienna sanningen,
efftersom omständigheeterne emot honom ändå war så stoora at han detta näppeligen lärer
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undgåå. Nils påstod wedergiällning för tijdzspillan, sweda och wärk sampt expenser till 12 d:r
s.m:t. Nu emedan inga flera skiäl stodo att hämpta, dy öfwerlades och resolverades detta.
Ehuruwäl corporalen Carl Biörkman enständigt påstår och nekar sig slagit Nils Olsson i
Tifwarsgården de blånader och slag som effter edel. afhörde wittnen på hans kropp fundne
äro, så kan dock häradzrätten i anledning af de omständigheeter som i ransakningen influtne
äro, eij annat pröfwa än at han till alt sådant är den rätta banemannen, och fördenskull dömes
han för 6 blånader effter [fol. 44r] det 10 cap. Såramålabalken med willia L.L. at böta 6 gånger
3 m:k s.m:t. Sedan och 40 m:k s.m:t effter 1664 åhrs giästgifwarordn. 26 § för det han längre
welat twinga Nils Olsson att skiutza än aftalt warit, skolandes corporalen dessutan i expenser
sampt för wärk, sweda och tijdzspillan till Nils Olsson ärläggia säx d:r s.m:t, hwartill, der han
ingen annan egendom äger, bör i underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz nådigste förordning de
a:o 1685 d. 4 maij sådane 6 d:r s.m:t af hans löhn tagas och giäldas. Det förbudes corporalen i
den ringaste måtto hädaneffter at röra Nils Olsson.
8. Länsman Olof Hallberg stälte för rätten corporalen Carl Biörkman och konan Anna Olsdåtter ifrån Hälliesund, hwilken angifwit corporalen at hafwa rådt henne med barn, det hon
och födt fiorton dagar för juhl förl., hwilket hon ännu påstod och at det skedt förl. åhr d. 26
martij, när tinget höltz, då Biörkman kommit till henne om en affton i fäboden hoos Jon Halfwarsson här i Trappnäs, hwarest hon då tiente, och henne der besofwit, men hwarken för el.
sedan med henne hafft at beställa. Derpå hon födt barn, som förmält är.
Till detta nekade corporal. på det högsta, och at han alldrig hade kiendt henne el. [fol. 44v]
med henne talat, skolandes ingen kunna honom tilläggia någonsin hafwa warit lättfärdig med
qwinnfolk el. sådant tillbudit. Hwilket på tillfrågan icke heller någon nu säija kunde. Anna
framhärdade i sitt påstående med stora contestationer. Men han nekade, tillstod dåck at han
under bem:te ting warit hoos Jon Halfwarsson, men med Anna intet sig befattat, bediandes at
hon må nembna rätta barnfadren, den hon sade corporalen. Någon annan kunde corporalen
intet angifwa, eij heller någon af tingzallmogen, dy tillhöltz corporalen at gie Gudi ähran och
sanningen bekienna, men han sade sig wara aldeles oskyldig i detta.
Tålfman Jon i Trappnäs berättade att förl. höst då Anna spordes wara hafwande, hade han
med hustrun henne sådant förehållit, då hon wäl i förstone nekat, men äntel. det tillstådt och
skyllat på corporalen, hwilket hon altsedan giort och under sielfwa födzlen sammaledz alt
warit beständig, men alldrig hade Jon sedt dem tillhopa el. någon annan hafwa tillhåld med
henne. Corporalen offererade eden till sin oskuldz bewisande. Anna sade, det och en gång
sedan, då corporalen war hoos Jon att [fol. 45r] giöra skoor, han om natten brutit upp fähuusdören och inkommit, williandes henne då lägra, men hon lupit uth till matmodren i bryggestufwan, hwarest hon brände bränwijn, beropandes matmodren hustru Kierstin Larsdåtter och
drängen Olof Halfwarsson till wittnes, hwilka som intet iäf war emot, dy aflade de eden och
separatim hördes.
Kierstin intygade det förl. wåhr hon om natten brände bränwijn, Anna kommit inn uhr
fähuset, klagandes at corporalen brutit upp fähusdören och welat in till henne, så at hon måst
löpa undan, men elliest intet blifwit warse dem hålla tillhopa el. honom med henne rifwas, om
icke han en gång el. annan tagit i henne i stufwan, dåck intet på lättfärdigt wijs. Först det
yppades hon war hafwande, såwäl som sedan, hade hon stadigt skyllat corporalen för barnefader. Tog afträde.
Oloff kallades inn, intygandes at samma natt han legat hoos corporalen, hwilken en gång
warit uth en half tijma wid pass, men straxt kommit inn, men hwart han war, han intet wiste,
instämmandes för öfrigit med Kierstin. Tog afträde. [fol. 45v]
Corporalen nekade ändå och om Anna sagdt osant för Kierstin, så kan det intet wara skiäl
emot honom, tilböd ännu eden från hennes tillmäle sig at befrija. Men hon sade sig säija sant.
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Häradzrätten giorde sin högsta flijt att förmå desse till bekiennelse, men det war hoos
dem intet att uthrätta, dy öfwerlades och resolverades detta.
Vid n:o 24 infra. [se § 24 nedan]
9. Furrijaren Christopher Root hade instämdt Matz Örn i Wällwijken öfwer det at Örn honom beskyllat hafwa stulit 1 pund lijn, men när el. af hwem han sig intet utlåtit, med påstående för slijk grof beskyllning han måtte lagl. plichta.
Örn swarade at för 6 à 7 åhr sedan certerade Jonas Voitiksson och Root hwem som skulle
bli corporal, då Voitiksson för[e]brått Root huru han wille bli corporal, som stulit 1 pund lijn,
deröfwer han stämdt Voitiksson hijt till tinget och Voitiksson honom igen, men saken kom
intet fram, uthan blef dem emellan hembl. förlijkter, så att Root gaf uth 2 à 3 caroliner.
Nu komm han förl. Kyndersmässo marknadt at träta med Root om några [fol. 46r] afradzpenningar som Root för fendricken uppborit och till Örn skulle betala, sedan ett paar bogskått
el. trään han på Örnz räkning tagit i Mykelåsen och eij betala wille, derunder Rot dragit uth
sin wäria, dermed huggit Örn ett såår i hufwudet och halfwa näsan af honom, då Örn i sin
ifwer sagdt till honom: Du högg mig som en tiuf och skälm och intet som en ährlig karl, löpandes Root dermed sin koos, och Örn sagdt: Kanske du nu will giöra som då du tog lijnet och
lopp bort dermed, påståendes Örn han för såramålet må lagl. plichta, efftersom och derföre
han war [lagl.] stämd.
Root påstod at Matz Örn för denne beskyllning måtte böta, och slagzmålet angående så
hade med afradzpenningarne han intet att giöra, hwilket då han swarade Örn på marknaden
hade han lupit honom i håret, då Root at hållan från sig dragit uth wärian och Matz lupit på
henne [wärjan] och sig skadat, men Root honom intet huggit, dher öfwer han inlade leutn:ens
Grijps och Carels attester d. 13 och 15 huius. Den förra intygar at Örn på marknaden öfwerliut
kallat Root tiuf och skiälm, men slagzmålet intet åsedt. Dhen senare [fol. 46v] wittnade att Örn
skyllat Root för skiälm och lijnpundtiuf, böriandes Örn först, utan at Root honom dertill orsaken gifwit, [men] sprungit Root i håret och så omkull, sedan upp, då Rot dragit wärian uth,
gifwandes Örn dermed några slängiar. Nu, wid det Rot skull sätta in wärian, hade Örn lupit
till, fått honom i håret och han honom igen, och som wärian ändå war uthe hade, som leutn.
eij annat kan förståå, Örn då skorit sig öfwer näsan. Och så skilldes de, men Örn låtit alt fort
med dess skiältzord, och nu på sidsta marknad sagdt at han på samma sätt skulle Root hantera.
Till bewijs af sin talan åberopade sig Matz Örn till wittnes Nils Ersson i Höla, Påhl i
Ålsta och Olof Larsson wijd Åhn, sen Root dragoun Pähr Snabb med fändricken Mårten
Reuter, emot hwilka såsom intet laga jäf fans, dy aflade de eden och separatim hördes.
Påhl i Åhlsta betygade sig om lijnet el. om de derom förlijktes intet det ringaste wetta, allenast at Olof Sälling klagat sig på marknaden det han mistat 1 pund lijn, men intet hört honom säija at Rot det hade tagit, dock et löst tahl hörde, at det så skulle wara. Tog afträde.
[fol. 47r]

Olof Larsson förde samma talan. Tog afträde.
Nils Ersson intygade at för 12 à 14 åhr sedan detta skal skedt, och något effter hade
Voitiksson kommit från tinget, då han sagdt: Fick iag eij mehra på tinget, så fick iag lell 2 à 3
caroliner, men hwarföre el. af hwem intet sagdt. Tog afträde.
Länsman Christen Pärsson betygade sig intet minnas at desse för sådant nånsin stämde
hwarannan.
Örn sade at [på] marknaden då lijnet bortkom, hade Root kommit löpande till siön och 2
karlar effter honom och ropat: Tag fast tiufwen, då satte Rot sig på slädan med Pär i Böle,
kiörandes fort sin koos, och med samma mötte dem Örn, men intet lijn sedt honom hafwa.
Pär i Böle tillstod at Rot begiärte åka med honom, men ingen han hördt ropa effter honom
el. något lijn sedt.
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Sidst inkom Snabb och sade at de kommit at träta om afradzpenningarne, der under Örn
sagdt at han nu intet mehra war soldat och aktade dy Root intet. Root swarade: Du fåår akta
Gud, konungen och öfwerheeten. Örn swarade: Iag acktar dem intet, iag gifwer dem 1000
diäflar, fattandes därmed Root i håret och så omkull, sedan uth med wärian, den Örn lupit på
och [fol. 47v] sig skorit. Tiuf och skiälm el. lijnet hade och Örn skyllt honom före, som l:t Carel
wittnat. Tog afträde.
Sidst inkom fändricken Reuter som intet åsedt slagzmålet, utan lijtet effter mött Örn, som
då warit blodig och illa låtit öfwer Roten, som honom huggit, säijandes det skulle han piska
honom, för hwilket fändricken honom warnat, mehra wiste han intet af. Tog afträde.
På tillfrågan om liutn. Careel intet hörde då Örn talade de swåra orden om Gud och
konungen, sade Root sig det intet kunna troo, effter han stod något långdt ifrån, men Snabb
när hoos honom, den han och straxt till wittne ropade, doch för all säkerheet i en så swår sak
sändes lieutn. effter.
Örn nekade alldeles härtill, skyllandes Snabb för det han eij sade rätt, hwilket Snabb blef
noga förehållit att sig betänkia huru orden föllo, då han tydel. utsade at Örns ord så fallit som
han wittnat hade. Örn berättade widare at för 10 åhr sedan kom för honom bort på camperingen en tobaksdosa, densamma fant han ett åhr effter igen hoos Olof Simsson i Wästaneed,
hwilken berättat sig fåt den af Snabb. Ille protesterade emot denne beskyllning på det högsta,
betygandes sin oskuld. Olof Simsson i [fol. 48r] Wästaneed förekallad, nekade och aldeles till
denne dosa, och widare skiähl hade Örn intet, uthan skall afledne dragoun Sporre och sedt det
samma och dy kom det intet wijdare härmed.
Vide n:o 13 [se § 13].
10. Uppå beskiedelig mans, Johan Jöranssons i Brastad och Hallens tingelag ödmiuke anhållande om häradzrättens attestato öfwer dess förehållande här i tingelaget, betygandes häradznämd jempte tingelagetz allmoge at denne Johan Jöransson woro här en bofaster man, hwilken åbodde dess egit odell och skattehemman, hwarutaf han åhrl. till Kongl. Maij:t och
cronan dess ricktige uthskulder och räntor ärlagdt har, och uti annor måtto sig altijd ährligen,
redeligen och wackert ställt och förehållit, så att Kongl. Maij:tz betiente här å orten intet hade
honom i någor måtto at beskylla, hwilket honom till bewijs under tingelagetz sigill bewilliades, med respective recommendation till högre och nedre befälhafware i Norrie honom i all
giörlig måtto at wara behielpelig uti det han skiäligen torde hafwa at sökia. [fol. 48v]
11. Med Pär Nilsson i Landwärk och Altzens sockn infunno sig samptel. Olof Erssons giäldenärer i Hammarnäset effter gifwen resolution på sidstl. ting, at utföra om företrädet till
betalningen af Olofs här lembnade egendom, då Pär Nilsson på systren Kierstins, denne Olof
Erssons [hustru], wägnar påstod at hennes i boet införde 71 d:r s.m:t hon af dess arf i löst och
fast effter upwiste attester sidsta ting har i hemmanet och till giäldens betalning utlagdt, hon
för [före] andra måtte uthbekomma, hälst all den giäld nu finnes är giord förr än hon med Olof
i ecktenskapet kom, den hon eij skall wara skyldig betala. Sedan och 1 st. gammal häst, 2 st.
kor, 1 st. geet och 1 st. fåhr hon med sig dijt fört, och jembwäl tagit dädan med sig igen.
Jon Ersson, denne Olofs brodher, giorde nu samma exception som för att af dess penningar, Kierstin eij lagdt mehra in i gården än 20 d:r s.m:t, men der emot tagit med sig dädan
ofwan tillstådde pertzeler, så och 3 st. framfödde legokoor och dem öfwer sommaren nyttiat,
derföre han påstod 1 ½ d:r s.m:t st. Sedan 9 st. småfää och 2 st. hästar, 2 fjärdingar hampfrö
och 2 lass höö, det Nilsson eij neka kunde, men systren hade det och än mehra fört dijt med
sig, det hon will behålla. Men den ena hästen hade Nilsson låtit Oloff fåå på kiöp, och såwijda
han eij kunde den [fol. 49r] betala, hade han tillåtit honom taga den igen.
Wijd gården allenast qwarblifwit några pertzeler till 1 d:r 28 s.m:t, effter länsmans deröfwer ingifne lista. Halfwa hemmanet som Olof Ersson äntel. inlöst, hade läns- och tålfmän
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äntel. wärderat till 30 d:r s.m:t [per] tunland, bestående af 2 ⅚ tunnland, giör 85 d:r, hwar
emot den angifne giälden sig besteg till 120 d:r 20: 1 ½ s.m:t. Men enär man der emot ansåg
halfwa hemmanet med löösören, kom ett ansenligit till at brista. Fördenskull, på det creditorerne måtte komma till sitt, anbödz dhem at biuda högre på gården i föllie af Kongl. Maij:tz
resolution 1699 d. 18 april. Men det wille ingen gie derföre, som den war wärderat mycket
mindre, biuda högre af orsak at detta woro så högdt skrifwit hemman, emot dess ringa lägenheeter och utryme, förklarandes sig heldre willia mista deras fodringar än det emottaga. Löösören bestego sig allenast med det Kierstin tagit dädan med sig till 24 d:r 6 s.m:t.
Länsman påstod förmånen för de angifne resterande räntor 11 d:r 12: 22 och Pär Nilsson
der emot systrens 71 d:r och de andra införde pertzelerne, detsamma sökte och de öfrige creditorerne. Men Pär förmente sig förträdet tilkomma för systren, emedan all den giäld som i
boet nu fins war giord förmedelst [fol. 49v] Olof Erssons wållande för än hans syster kom med
honom i äcktenskapet, ty från novemb. månad 1706, då hon gifft blef, till med. febr, då mannen afrymbde, giordes ingen giäld, hwilket icke heller creditorerne påstå kunde, warandes
ibland de införde 71 d:r s.m:t Kierstins jordep:g:r 33 d:r 24 s.m:t och så mycket wille Pär
Nilsson biuda för gården, hwarföre tillhöltz creditorerne om någon wille gifwa mehra. Men
ingen tilböd högre, dy blef som derwid och 1/2 hemmanet 1 gången upbudit, som fölliande
resolution innehåller.
Vid. n:o 30 infra. [se § 30 nedan]
12. Anders Mårsson uppböd 1 gången dess faders inlöste hemman ibidem.
13. [ingår i § 9 i hovrättens renovation] Andra tingzdagen inställte sig lieutn. Carell och
sedan förenämde attest honom blifwit föreläsen och han den tillstådt till alla dess delar beswor
han densamma wederbörl. med hand å book, aldenstund emot liut:n parterne intet hade att
excipera, hwareffter på tilfrågan han på sin eed betygade sig intet hördt de swåra orden som
effter Snabbs wittnesmåhl, Örn skall sagdt, alldenstund han stådt något ifrån, icke heller hördt
första börian. Andra närstående kunde hwarken han el. Root angifwa som det skola [fol. 50r]
hördt, hwarmed lieutn. tog afträde.
Örn betygade högel. sig de orden alldrig hafwa fällt, bediandes Gud sig från en sådan förmätänheet bewara.
Liutn. kom åter inn, begiärandes at som detta oföret han har måst läija sig häst hijt för
denne saken, det måtte han derföre i wedergiäldning undfåå 2 d:r s.m:t, som skulle behörigen
bli observerat.
Derpå talades Örn och Root emellan om de af honom uppborne afradzp:g:r och bogreden
af Mårten i Mickelåsen, men deröfwer kunde ingen reda fåås \någon rättelse/ för än bönderne
som afraden utgifwit och Mårten tillstädes komma.
Widare beropade sig, lijnet angående, Örn till wittnes Jeppe Jonsson i Öfwerhallen, den
parterne gofwo eden effter, men han betygade sig derom ingen den ringaste wettenskap hafwa
widare än Örn för honom hade sagdt hurusom liut. Lille skall till Root sagdt, då han begiärte
bli corporal, at han först skulle wäl skaka agnarne uhr lijnet. Mehra intet, ehuruwäl Örn insisterade att Jeppe så hade för honom utsagdt, hwilket han åter nekade, begiärandes sluteligen at
om lijnet intet måtte slutas för än Sällingz och Voitikssons berättelser inkomma. Root påstod
[fol. 50v] att för slijk fåfängia saken eij må uppskiutas, utan nu slutas. Mehra war eij påminna,
dy, sedan ransakningen war uppläsen, resolverades.
Anbelangande slagzmålet emellan Matz Örn och furrijaren Christopher Root, så emedan
det icke fullkombl. är bewisat at Root i sådan nöd stadd warit, at han i nödfall måst grijpa till
wärian och sig förswara, hälst då mycket folk tillstädes warit på marknaden som honom kunnat hielpa, fördenskull böra de plichta hwar sak om sig, furrijaren för 1 full sår och ett mindre,
effter det 10 cap. Såram.b. med willia L.L. en gång 6 och 1 gång 3 m:k s.m:t, för hårdrag
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effter det 13 af samma balk 3 m:k, sampt för wärians blåttande effter det 1 cap. Dråpm.b.
wåda L.L. 3 m:k, och Matz Örn för 1 hårdrag 1 gång 3 m:k s.m:t. Men det furrijaren tillagde
tiufwestycket uppskiutes till nästa ting, till dess at Örn kan inskaffa sig beskied [af] Sälling
och Voitiksson. Men för skiälm böter Örn 40 m:k s.m:t i föllie af det 20 cap. Ting.b., efftersom han det kallat furrijaren offentl. på en allmen marknadt uti så mycket folks närwaro, honom at skiämma.
Vide n:o 29 infra. [se § 29 nedan] [fol. 51r]
14. Länsman Olof Hallström [felskrivning för Hallberg] kärade till Olof Ersson i Låsböle
öfwer det at sedan länsman effter ordres af befallningzman hade arresterat och satt lås för
hans lada för någon cronorest och andras fodringar som till execution woro anbefalte, till 14
d:r 19: 18 s.m:t, hade med tålfman Jon Halfwarsson länsman sedan warit dijt at truska, och
som Olof då försäkrade det giöra och kornet till länsman lefwerera, han låtit honom fåå
nyckelen till ladan, drögde så till d. 2 jan., och effter Olof eij kom med betalningen, at see om
huru det tillstod, då han funnit alt uttruskat, hwarmed, som Olof brutit arresten och föryttrat
det som arresterat warit, dy påstod han på honom laga straff.
Ille tillstod sig föryttrat kornet till dragons lön och andra tarfwer. Länsman påstod at han
icke bort det giöra så länge arresten war giord, måtte dock wederkiennas at under det förråd
som förmält är, länsman hade honom ladunyckelen lembnat.
Widare angaf länsman at d. 2 jan. han å embetz wägnar dijt war, Oloff med hånlige ord
honom öfwerfallit, kallandes honom afwundzbälg och at han wille röfwa honom, sedan och
när han för honom uppläste h:r probsten Burmans till execution befalte dom, Olof sagdt det
probsten skrifwer som han will, han hade [fol. 51v] ingen rätt at fodra, han hade med honom
intet warit till rätta, eij heller någon dom bekommit. Olof Ersson nekade till skiälzorden, men
probsten wille han intet beståå, effter han brukat hemmanet till hälfften, dher emot honom
domen förelästes af d. 22 oct. 1702. Dy åberopade sig länsman till wittnes tålfman Jon i
Trappnäs och Jöns Pärsson i Wästaneed, hwilka effter aflagd eed betygade, först Jon
Halfwarsson, at sedan länsman lembnade Ol. Ersson nykelen sielf at truska, woro de dijt d. 2
jan. då alt war uttruskat, deröfwer länsm. honom tilltalt, men han kallat honom afwundzbälg
och röfware, sedan at han intet war probsten något skyldig, han skrifwit som han welat, han
hade med honom intet warit till tingz, probsten hade med orätta desse penningar till sig tagit.
Tog afträde.
Jöns Pärsson inkom, wittnandes sammaledes. Tog afträde.
Yttermehra klagade länsm. at han effter hans excell:ces ordres till [befallningzman] hade
satt numren på hans wägg, neml. n:o 1, detsamma hade han nu bortskrapat, som lagl. bör ansees. Ille nekade sig det giort. Tålfman Pär Byman och Mårten i Kläppe, som detta synat,
berättade at n:o 1 war utskrapat lijkasom med ett skafjärn, men n:o stod behållit. Olof sade sig
det intet giort el. wetta hwem det giort. [fol. 52r]
Skyllandes länman före at han nu sagdt honom det han nu skulle betala, men på dess aflagde eedh förklarade wittnen sig det intet hafwa hördt.
Resolutio. Såsom af föregående ransakning det befinnes at Olof Ersson i Låsböle har
uttruskat och aldeles förskingrat det korn som till Kongl. Maij:tz räntas och andras betalning
effter ågångne domar länsman Olof Hallberg hoos honom arresterat, dy skall på arrestebruttet
Olof Ersson effter det 6 cap. Kiöpm.b. L.L. böta 40 m:k s.m:t, så och för afwundzbelg och
röfware han länsman wid dess embetes förrättning kallat, i föllie af det 43 cap. Ting.b., 2
gånger 3 m:k s.m:t, effter han det intet påstår, dock alt det i twebotum effter 1681 åhrs Kongl.
protectorial för executionsbetiente.
Angående Jordeboks numerens utskrapande på dess huus, så emedan Ol. Ersson nekar sig
det hafwa giordt, dy lembnas honom tijd till nästa ting at wisa hwem det giort hafwer. Men
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öfwer de h:r probsten tillagde injurier, måste som i en privat sak lagl. instämmas innan deröfwer dömas kan. [fol. 52v]
15. Alldenstund Hans Olsson i Önsta har tillgifwit Halfwar Jönsson i Böle det på hans skog
han huggit något timber, dy lät rätten derwid beroo, dock at effter det 18 cap. Bygg.b. L.L.
Halfwar plicktar 3 m:k s.m:t för åwärkan, dock målsägarens rätt afdragen [efftergifwen], så
och förbuden wijdare hans skogar åwärka.
16. Emedan som uthi de 3 åhr som Jon Hällieson åbodt Ifillnäset han åhrl. uppborit 2 d:r
s.m:t deremot at förfärdiga 4:demans monderingen, hwilket han intet har giordt, uthan Hällie
Jonsson nu förfärdiga måste, fördenskull afsades at Jon Hälliesson skall återbetala till Hällie
Jonsson samma 6 d:r s.m:t och de således i detta måhl wara skillde.
17. Såsom Jon Larsson wid Åhn af bysens oskipto skog har till Gunnar Nilsson i Hälliesund
bortsåldt en skogzpart till fäbodställe, de andra grannar otiltalte, dy skulle länsman honom
dheröfwer till nästa ting instämma för dess härwid emot Kongl. förordningar giorde brått och
förseende.
18. Det sökte wäl åtskillige bönder, särdeles från [fol. 53r] Qwitzle, Halabacken, Snusbacken,
Mårsund och Hogsta, at som olägligit faller med boskapen resa till Ååbron, så wille för sig de
byggia en ny broo, närmare dem till handz, och såledz icke interessera uti den förra brons
reparation och byggnat. Dock emedan Ååbron af ållder warit och desse med sin boskap fahrit,
i anseende till hwilket dem på tinget 1706, såwäl som 1707 d. 31 oct. är pålagdt i dess reparation och byggnat at interessera, hälst och desse när wattuflod infaller, sig af Ååbron betiena
måste, warandes Åå man och de öfrige i Hallen boendes oförmögne denne allmänna gamla
broo wid makt at hålla och byggia, fördenskull och wijd laga plickt, i föllie af det 2 cap.
Bygg.b. L.L., pålägges ofwannämde byemän effter gifwen resolution uti den gamla Ååbron
dess byggnat och reparation at dehlaktige wara.
19. Såsom Olof Mälman i Hälliesund en hoop creditorer hade, til hwars förnöijelse han intet
annat hade än den dehl han i bem:te hemman äger, warandes strijdigt huru stor den är el.
hwad han kan wärd wara, altderföre afsades at densamma innan nästa ting skall wärderas och
wisas hwad andel honom deruti tillkommer, då samptel. [fol. 53v] creditorerne sig böra inställa
och uthföra om förträdet el. på hemmanet biuda ifall det till giälden icke skulle uppgåå, effter
Mällmans son Nils, som denne delen emottagit, icke kan högre graveras än som han wärderat
blifwer.
20. Uppböd Olof Halfwarsson i Qwitzle 3 gången en af Jon Mälman pantsatt slått.
Dito Jon Qwick 3 gången Jon Mälmans jordepart för 40 d:r s.m:t.
Olof Ersson hemmanet Låsböle för skuld 2 gången.
21. Inteknades regementzskrifwarens Molins fodran hos Christen Pärsson i Wällwijken 56
d:r s.m:t effter obligation och en hoop boskap i pant.
22. Tingelagetz allmoge uppwiste en hans excell. h. gen.leutn. och gouverneurens resolution
af d. 24 julij 1707 om förnöijelse för de skiutzar de giort 1700 och det timber de fört till Jerpe
skantz som effter hoos fogad specification sig bestiger till 149 d:r 30: 16 s.m:t, anhållandes
det af landzjembnaden at niuta. Hwaröfwer blef ransakat huruwida det sin ricktigheet hade, då
allmogen berättade at samma åhr de ingen sokneskrifware hade som sådant uppskref, fördenskull wardt på fölliande [fol. 54r] landzjembnat det icke godt giort, och dy hade de sedan wid
128

en allmän socknestämma hwar och en angifwit hwad som han skiutzat, och timber fört, hwilket noga är blifwit examinerat, som länsman intygade, at det sin ricktigheet hade, hwareffter
han denne specification fattat hade. Dhem befallningzman fördenskull wid nästa landzjembnat låta detta tingelaget till goda niuta.
23. Befallningzman wälb:de Bertill Alander berättade hurusom det han igår förehållit Erick
Nilsson i Gåije at betala regementzskrifwaren Molin hwad på caution än restar, han swarat det
han intet mehra betalar än effter förra domen, icke heller at han wille gåå till regementzskrifwaren, och för än han gofwo mehra uth, skulle de fåå taga hufwudet af honom, hwilket
rätten honom förehölt wara oanständigt. Ille kunde eij neka till orden, förmente sig icke heller
mehra böra betala, icke heller hade han råd till mehra. Honom sades at rätta sig effter det som
afsagdt är, elliest lär han fåå execution på sig, så och wetta hwad han säijer el. få böta.
24. [fortsätter från § 8] Ehuruwäl at corporal Carl Biörkman enständigt [fol. 54v] nekar till lägersmålet med Anna Olsdåtter från Hälliesund, dock emedan emot honom några omständigheeter i ransakningen inslutne äro, dy pröfwar rätten skiäligt det i föllie, så deraf som hans
egit giorde tillbud, han med sielf sins ede bör sig befrija, det inom de 40 wekor hon barn födt
hafwer, han på intet sätt med henne har hafft at beställa. Gitter han eden gånga wari frij, men
brister han åt eden, will häradzrätten sig widare utlåta. Men Anna böter sina 20 m:k s.m:t
effter Kongl. Maij:tz nådigste resolution som förste gången med denne synd hon är beträdder,
så och stå uppenbara skrifft.
25. Upplästes leutn. Grips antekning på dem som med deras ord. som 4:demans dragouners
monderingar restera, och de tillsagde sådant straxt förfärdiga, men för dem som deras karlar
är uthcommenderade blifwit, måste här, som annorstädes, compagniet hielpa at ärsättia, och
liutn. deras ansökning giöra.
26. Förehades mantalslängden för innewarande åhr.
2. Intygades att hwarken nu el. de förra åhren några dagzwärkz torp warit hade.
3. Tijonden hade allmogen altijd effter contractet löst sielfwa. [fol. 55r]
4. Undersöktes om Norderöboerne kunde igen sig påtaga den dubbla räntan som dhe för
än förmedlingen skiedde hade utgifwit, då allment intygades och befans at för de altför ringa
ägor och uthrymmen de hade, sådant intet kunde låta sig giöra, hälst de ändå illa nog förmå
præstera den halfwa el. enkla räntan, uthan, som liutn. Grip betygade, stodo en stor [hoop]
dermed ännu inne till dragounerne, och hwad annat de böra utgiöra till ärsättningen och deras
monderingar samma beskaffenheet fans och med cronoräntorne, förutan at större delen af dem
hehl utskyldige woro och i giäld fördiupade.
5. Ödeshemman wille ingen upptaga.
6. Tillstodo wederbörande at för 1707 de af bötterne fått deras portion, och de till corporalit straff dömde det undergådt.
7. Om magazins försålde pertzeler 1707 intygades här lijka som i de andra tingelagen.
8. Examinerades restlängden för 1705, 1706 och 1707, såwäl som de som resterade för
lånt cronekorn 1707, sampt tagit magazinsmiöl till kiöps, hwilket wederbörande tillstodo, och
dem förelagdt tijd at betala innan 14 dagar el. exeqveras.
Sammaledz tillstodo de sin skuld som för nöd fått korn till befallningzman woro något
skylldige. [fol. 55v]
27. Alldenstund effter noga undersökning och nämdens med allmogens intygande det icke
annars kunde pröfwas än at den eld som förbränt qwarnen för Olof Simonsson i Wästaneed
war af rätt wåda tillkommen, hwilken skada med 3/4 tunna råg æstimeras för 16 d:r 8 s.m:t,
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altdherföre, effter det 37 cap. Bygg.b. L.L. och 34 § af Kongl. husesynsordn. dömdes honom
derföre brandstod till, som högre handen wijdare i ödhmiukheet underställes.
28. Länsman och giästgifwarne tilstodo at för 1707 deras löner de hade undfått.
29. [fortsättning från § 13 ovan] Hwad wijdkommer det swåra tahl som Matz Örn skall fällt
effter dragoun Snabbs berättelse, så emedan på dess aflagde eedh [han] enständigt påståår så
wara talat, och rätten på hans ensamma wittnes intet dömma kan, fördenskull emedan detta
offentel. i så mycket folks närwaro sig har tilldragit, så att flera detsamma torde ha hördt, dy
uppskiötz detta denne gången och länsman med Root alfwarl. tillsagde sin största flijt at giöra,
det flera wittnen el. bättre underrättelse de härom med första må kunna anskaffa, efftersom
det länsman åligger detta å embetes wägnar att taga uth. [fol. 56r]
30. [fortsättning från § 11 ovan] Såsom den giäld, hwilken är funnen effter den till Norrie afwekne Olof Ersson på Hammarnäset, befinnes wara af honom giord för [före] inträdet i äktenskapet med hust. Kierstin Nilsdotter från Landwärk förmedelst dess förseende och wållande,
altdherföre och i krafft af Kongl. Maij:tz nådigste resolutioner de a:o 1682 d. 30 maij [samt]
28 dito 1687 bör icke allenast hust. Kierstins i boet införde 33 d:r 24 s.m:t jordepenningar,
utan och den öfrige summan af 37: 8 undantagas, jembwäl och den ena koon, 1 st. fåår, 1 st.
get, 1 st. häst, och hon af qwarlåtenskapen så långdt den räcker, framför de andra giäldenärerne åthniuta. Dock at de 11 d:r 12: 22 för resterande cronones räntor hon måtte betala af de
2:ne koors och fåårs lega sampt det som rester af hemmanet. Och alldenstund hust. Kierstin
högsta budet på 1/2 hemmanet har genom brodren Pär Nilsson giordt, dy för henne uppbiudes
det nu 1 gången och bördemännen från dato ett åhr och 6 wekor [fol. 56v] lembnat för samma
wärde det at inlösa om de willia och gitta.

Ting den 29, 30 och 31 oktober 1708
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3824, fol. 538r–565r, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:29b, fol. 360r–378v, ÖLA (defekt).

Anno 1708 d. 29, 30, 31 octob. höltz ordin. laga ting med allmogen af Hallens tingelag, närwarande länsman Oloff Hallberg och häradz wahnlige nämd som wijd wåhrtinget.
1.

Upplästes Kongl. Maij:tz placater förr specificerade.

2.

Förehades contributionslängden.
2. Boskapslängden.
3. Tiänstelösa och lättingar inga.
4. Eij heller giärningzmän.
5. Bränwijns brännerijet förmåtte sig ingen åtaga.
6. Ödeshemman inga.
7. Med förmedlingar, gamla och nya, lijka beskaffadt som förra åhren.
8. Inga fruchtbara capitaler.
9. Färiemans, profossens, fiällstufwu- och brofogdens löner lijka som förr.
10. Inga sochneskrifware.
11. Hallens prästebord, Norderö och [fol. 538v] Marby brukas alla emot wist arrende.
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3. Länsman Anders Bång föredrog hurusom sochneskrifwaren i Altzen Lars Olsson åhr
1686 fådt landzskrifwaren Carl Wargz sedell på 5 d:r 16 s.m:t för dhess giorde öfwerlefwerering att bekommat utaf Hallens tingelag 1681 åhrs resterande skiepzhiälp, hwaröfwer Carl
Wargz original sedell d. 15 sept. 1686 han inlade, dhem han tijd effter annan hade sökt af Per
Ersson i Öfwerhallen, som den tijden war länsman, men icke kunnat dhem uthbekomma, och
fördenskull anhölt han nu om rättens dom dheröfwer.
Per Ersson swarade att han hade Carl Wargz pantsedell på 7 d:r s.m:t hoos Lars Hansson
[felskrivning för Hans Larsson] på Wärkön, hwarutaf woro 3 d:r för skiepzhiälpen, dherom
sedan han ifrån tiänsten kom, han hade anlijtat länsman Christen Persson, men intet kunnat få
af honom, [fol. 539r] effter Hans då intet ägde, hwilken länsman nu närwarande bewittnade,
och att om dhenna restens uthbekommande dhe sin högsta flijt giordt hade. Bång påminte att
skiepzhiälpen allenast warit 1 d:r k.m:t på tunlandet giorde af Wärkön, som war 6 t:d, 2 d:r
s.m:t, hafwandes dhenne ränta jämwähl hoos flera innestådt, hwilket som Pär Ersson har försummat uthsökia, dy måste han honom för dess 5 ½ d:r swara. Ille swarade dhett han och sin
flijt giort, skaffat pantsedell till länsman Christen Persson, och när länsman intet kunde något
uthbekomma, hwar skulle då Pehr dhett samma taga. Bång klagade att han hade dhesse penningar betalt uth till Lars Olsson, och dy wille af dhenne dhess fodran han nu ha sitt igen. På
tillfrågan hwarföre Bång härmed så länge hade drögdt? Swarade att assignation hade länge
warit borta [fol. 539v] och nu för några åhr sedan igenfunnen.
[följande stycke återfinns â part i häradsrättens version fol. 378r]

Resolutio. Såsom häradzrätten eij annat kan finna än dhett Per Ersson i Hallen har giort
sin högsta flijt at uthbekomma dhen för 1681 innestående skieppzhiälp, på hwilken länsman
Anders Bång för sochneskrifwaren Lars Olsson warit 1686 assignerat, i dhett han sökt execution, men hoos Hans Larsson på Wärkön intet warit till bästa el:r till finnandes, dy uti an
seende dhertill, såwäl som att dhetta är en så gammal och förtijgad saak, kan rätten eij annat
än Per Ersson i dhetta måhl befrija.
4. Effter häradzrättens dom d. 16 april förl:n aflade corporalen Carl Biörkman dhess wärjemåls edh [fol. 540r] emot Anna Olsdotter, angående lägersmåhl hon beskyllat honom före, och
wardt han fördenskull dherpå i dy måhle frij ärkiänd.
5. Effter undfången fullmacht af fändricken wälb:ne h:r Carl Treffenberg kärade adjutanten
manhafftig Petter Gropman till åthskillige af dhetta tingelaget för skuld till framl:ne pastorn
h:r Erich Staaf och dess hustru, men sedermera h:r fändrickens hustru, wählborna fru Brita
Treffenberg.
1. Gunnar i Tifwarsgården om 25 öre s.m:t, hwilka han på tinget d. 26 martij 1707 påstådt
dhett h:r befallningzman för honom skall betalt på dhess tillstådde skuld af 7 ½ d:r k.m:t och
dy pålagd dhett att bewijsa, men intet effterkommit, dherföre påstod actor att med [fol. 540v]
expenser han dhem måtte betala. Gunnar förde samma talan som 1707. Och alldenstund han
sedan intet wijsat någon flijt dhess då åberopade bewijs att införskaffa, dy förklaras Gunnar
skyldig besagde 7 d:r 16 k.m:t till sterbhuset gienast att betala med 12 öre s.m:t i expenser.
2. Och emedan dragoun Nils Gran är d. 26 martij 1707 pålagd att skaffa qvittence på
dhen 1 d:r 31 s.m:t han för undfått korn warit sterbhuset skyldig, dy inlade han dherpå Olof
Simssons attest i Wästaneedh dhett han bemelte penningar af honom undfått och länsman
Christen Persson lefwererat, dhett han och wederkiändes, föregifwandes sig dhem till framledne pastorn goda giort med 1/4 t:a torsk, hwilket s:r Gropman förklarade sig af räkenskaperne intet finna. Dy resolverades [fol. 541r] att Gran, som dhess skuld betalt, befrijas, men
på dhen händelsen att Christen Persson till sterbhuset icke giordt richtigdt, måste han dherföre
sökias.
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3. Dhe 5 d:r 12 k.m:t som fodrades af Olof Simsson i Wästanedh bestodo i byggningzpenningar till prästegården, dem han förmente sig med grannen Oloff Persson eij böra uthgifwa mehra än för ett hemman tillhopa, effter dhe ett hemman åbo, hwilket dhe och giordt,
men såsom dhetta hemman från långl. tijder warit klufwit, börandes och så blifwa frambgient,
bestående af 5 t:d, fördenskull, så effter gammal praxin som hans excell:ce h:r gouverneurens
resolution 1706, böra dhesse hwar för sig byggningzpenningar ärläggia och såledz Olof Simsson dhenne rest af 5 d:r 12 [fol. 541v] k.m:t betala och clarera med expenser 12 öre s.m:t.
4. Och alldenstund Jöns Persson i Wästanedh wederkiändes på dhess skuld af 13 d:r 27: 8
k.m:t eij mehra ärlagdt än 5 d:r 20, dy förklaras han resten 8 d:r 7 ½ genast att uthbetala, med
20 öre s.m:t i expenser.
5. Olof Persson i Wästanedh fodrades för byggningzpenningar och timber till prästegården 10 d:r 24 ½ k.m:t, hwarpå han ärlagdt contant genom befallningzman 28 ½, 1 st rijsbijt
2 d:r 8, resten 7 d:r 20 k.m:t påstod s:r Gropman nu gienast. Olof Persson påstod dhet hans
skuld eij woro mehra än 4 ½ d:r, effter han emot Olof Simsson åbodde 1/2 hemmanet, och de
såledz eij bordt mera gifwa än halfft hwardera, hwarpå uthom bocken han och betalt 2 d:r 8
contant, så att med bocken uthom [fol. 542r] dhe 28 ½ befallningzman uthlade, alt skulle wara
klart. Länsman Christen Persson förklarade att Olof Persson skall till framl:ne pastorn betalt
något contant, dhett han åsedt, men huru mycket dhett war intet åsedt. Och emedan Ol.
Persson äntel. påstod och wille eden giöra på dhe 2 d:r 8 k.m:t, hafwandes och han ett wittne
med sig, dy lemnas honom eden, men resten, neml:n 5 d:r 12 kopp.m:t åligger honom straxt
att clarera, med 12 öre s.m:t i expenser.
6. Och ehuruwähl af Per Estman fodrades 5 d:r 16 k.m:t för [en] undfången 1/2 t:a korn
1705, doch emedan samma korn intygades hafwa warit swagdt och förskiämdt, dy kunde Estman derföre eij högre graveras än 3 d:r 24 k.m:t, hwilka utan uppehåld han betala måste med
8 öre s.m:t i expenser.
7. För de 11 d:r s.m:t dhen afledne [fol. 542v] rustmästaren framl:ne Carl Lind d. 30 april
1702 hade bekommit korn före emot Bertil Perssons caution på Hammarnäset, sökte fullmächtigen honom Bertil för resten, 10 d:r s.m:t, alldenstund Lind 1 d:r dherpå hade betalt. Ille
swarade att så mycket som resterade effter pastorns räkning hade förrige länsman uttagit, der
emot Bertill låtit Lind igenbekomma dhess hoos honom lemnade underpant, willjandes dherföre eij wijdare swara, uthan få dhess caution åter. Länsman swarade att då hade Lind sielf alt
betalt, så när som på 12 d:r 16 k.m:t, för hwilket han uttagit 1 ¼ t:a korn à 10 d:r k.m:t t:n, låtandes pastor dherföre bekomma 1/2 t:a sill kiöpmanzgodz, som drängen gamle Anders skall
åhördt, men af pastorns håldne räkningar fans ingen sill upptagen och wille dy fullmächtigen
sådant intet ärkiänna, Christen angående. Bertil [fol. 543r] påminte wijdare att och Lindz dräng,
dragoun Jäppe Sommar, skall och lefwererat å hans wägnar 2 d:r s.m:t, hwilka effter sluten
räkning med honom i Hammarnäset, då och Bertill warit med, Lind skyldig blifwit, hwartill
hustrun [skall] såldt en koo. Jäppe förekallad[es], tillstod dhett samma, wittnandes och med
honom Per Byman, att han och den gången warit med, och att Jäppe gådt in till pastorn att
betala penningarne, wijdare wiste han intet dheraf. Christen berättade att och han warit med
wijd den af Bertil omtalte liqvidationen, men dhesse alla berättelser disputerade fullmächtigen, effter dhenne Lind är intet till finnandes. Bertill påminte att han intet hade låtit Lind
återbekomma dhess underpant för än såledz såg alt wara betalt, och dy wille för dhess caution
han nu wara ledig. Dhetta blef med nämden öfwerlagdt och resolverat. [fol. 543v]
Såsom af alla omständigheterne rätten icke annat kan pröfwa än dhett pastorns sterbhuus
af Lind för dhe 11 d:r s.m:t är betalat, dy blifwer Lindz answar för wijdare befrijadt, såwäl
som dhess löfftesman Bertill Persson på Hammarnäset, hafwandes sterbhuset med länsman
Christen Persson wijdare att uthföra om dhe 12 d:r 16 s.m:t han dherpå uppborit, och han
föregifwer sig med 1/2 t:a sill betalt hafwa.
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8. Hustru Kiärstin på Hammarnäset hade effter räkning undfått 1699 1 t:a korn för 2 d:r
byggningzpenningar, resterade 5 d:r, 1701 1/2 t:a korn 6 d:r, giör 23 d:r k.m:t, dherpå betalt
en gång 6 d:r 3, dito 5 d:r 8 och genom befallningzman 1 d:r 8 ½ k.m:t, giör [12 d:r 19: 8,
resterade altså 10 d:r 12 ½]. Kiärstin tillstod dhess skuld allenast warit 9 d:r 24 k.m:t, hwilka
hon till pastoris enkia [fol. 544r] för 3 åhr sedan skall betalat, dhett hon högel:n contesterade.
Men emedan dher emot af protocollet d. 26 martij 1707 dhett befans att sådan dhess skuld
hustru Kiärstin här på tinget har wederkiäntz, och icke då som nu påstådt wara betalt, dy
pröfwar häradzrätten skiäligdt dhett i förmågo af dhett 33 cap. Ting.b. hon böör ståå wijd
dhess första talan och dhesse dhå ärkiände 10 d:r 12 ½ k.m:t betala med 20 öre s.m:t i expenser, så och för twetalan effter besagde lagsens rum böta med 3 m:k s.m:t.
9. Färieman Bärtill Halfwarsson är för några åhr sedan här ifrån landet i största fattigdom
dragen och för sterbhusetz fodran hoos honom intet till finnandes.
10. Och emedan Erick Olsson på Hammarnäset wederkiändes dhess skuld af 3 d:r 8 k.m:t
[fol. 544v] dy förklaras han dhem genast uthan uppehåld att betala med 12 öre s.m:t uthi expenser.
11. Olof Nilsson i Högsta tillstod sig undfått 1 t:a korn för 12 d:r k.m:t, hwarpå han betalt
i Sunne 6 d:r och då pastor war i Hallen 6 d:r. Men såwijda dhett intet fans i hans räkning
upptaget mehra än 6 d:r, hafwandes till dhe senare 6 d:r han inga wittnen, warandes å hans
sijda skullden tillstådd, men dher emot betahlningen intet bewijsat, dy åligger Olof Nilsson
dhesse 6 d:r k.m:t med 12 öre s.m:t uthi expenser prompt att betala.
12. Jacob Nilsson i Goije war för en tijd sedan genom döden afgången, och hoos honom
för sterbhuset icke dhett ringaste att tillgå för dhess 20 d:r 26 k.m:t.
13. Drag. Olof Mällman i Hälljesund tillstod dhess skuld 4 d:r 11 ½ k.m:t, men hade intet
uthom lönen att giälda [fol. 545r] med, [dy] har sterbhuset för dhess fodran sig att hålla till
dom, att effter handen få sin betahlning.
14. Per Byman hade af pastorn undfått
2 t:r korn
24 d:r
byggningzpenningar resterande
4: 7
lijkstohl
2: 8
30: 15
Derpå betalt wijd Hallens ting 12 d:r, 2 st. båckar 4 d:r 18, resterande altså 13 d:r 25 som
sterbhuset fodrade. Ille har i sig altsammans giordt klart contant, och sedan med 2 st. båckar 4
d:r 18, dhessuthan tillstod han sig af enkian undfått 1 t:a korn för 12 d:r, hwarpå han allenast
låtit henne få 2 st. rijsbijtar, som ingen räkning är giord öfwer, hwad han blifwer skyldig,
skulle han betala. Att pastorskan bekommit 2 st. båckar på dhenne korntunna wille han betala,
tillbiudandes eden att dhett förra är klart.
Angående dhen skuld Per Byman tilltalas före à 13 d:r 29 k.m:t, så pröfwar rätten skiäligdt att ifall med sielfz [fol. 545v] sins edh han gitter erhålla, sig dhem hafwa betalt, warder
han i dy måle frij ärkiänd, men för dhen senare undfådde kornt:a åligger honom, sedan dhe [2]
båckar äro afdragne för 4 d:r 6 k.m:t, resten 7 d:r 16 k.m:t genast att clarera.
15. Elias Thalin tillstod dhess skuld 12 d:r k.m:t och dömdes fördenskull den uthan uppehåld betala med 20 öre s.m:t i expenser.
16. Uthaf dhe 22 d:r k.m:t hwilka Olof Jöransson i Wällje war skylldig, hade till lieutn.
Grijp han ärlagdt 11 d:r och resten 11 d:r dömdes han till betala med 20 öre s.m:t uthi expenser.
17. Nills Ersson i Höla fodrades för 9 d:r 16 k.m:t, hwilket för warit på tinget d. 26 martij
1707, då han allenast tillstådt 6 m:k, som till pastorskans förklaring då blifwit uthstält, förklarandes fullmächtigen [fol. 546r] sig intet kunna här utinnan wijdare beskied giöra än att han
gåår effter kladden. Nils påstod sig eij mehra wara skyldigh än 6 m:k, och så blef slutit med
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pastorskan, då han med flera af allmogen woro till prästegården,hwar och en effter [öfwer] sin
skuld att liqvidera, hwilket och länsman Christen wille säija, men honom jäfwade fullmächtigen, efftersom han är en debitor och i en och annan måtto indragidt sig uti sterbhusetz fodringar. Olof Persson i Månsgården berättade sig och warit med dhen gången och att Nils Erss
skuld eij blifwit högre än 6 m:k, dhen han dömdes till att betala, och högre kunde han icke
graveras.
18. Olof Mårsson i Tifwarsgården fans uppförd i boken för 14 d:r k.m:t, hwarpå betalt ett
st. stor skiälla och 2 st. yxor, fodrandes resten. Ille fodrade för skiällan [fol. 546v] 6 m:k, för
yxorne 2 d:r 8, 3 st. plogjärn [plogtågar] 2 d:r 8, för 300 st. stoor spijk à 9 m:k 100:de 6 d:r
24, sedan för enkian lagat 2 st. plogjärn 1 d:r 16 ör, lefwererat 4 g:r söhm 18 öre och lagat 2
st. yxor 24 öre. Och när alt dhetta är honom gådtgiordt, han blifwit effter sluten liqvidation
skyldig 2 öre k.m:t. Fullmächtigen wille intet mehra bestå än skiällan och yxorne, hwilka i
boken äro upptagne, dhett öfrige är en löös berättelse, giörandes eij till fult bewijs. Men der
emot intygade nämden dhett Olof altijd åth pastorn och enkian på räkning smidde, så att dhe
eij annars kunde pröfwa än i dhetta han rätt hade att påstå, efftersom och hwad boken angår,
dher uti allt icke så noga finnes anfördt wara, särdeles sedan pastorn dödde, [fol. 547r] hwilket
nu nogsampt till en dehl funnit är, dessuthan war dhenne mannen af ett redeligit sinne och
wähl tilltroendes, blef dy häröfwer resolverat.
[följande stycke återfinns â part i häradsrättens fol. 375v]

Ehuruwähl att Olof Månsson i Tifwarsgården fodras för en rest af 10 d:r 8 k.m:t, doch
emedan han dher emot specifice wijsat hwad med smijde har sterbhuset på dess skuld betalat,
så att dher effter han allenast blifwit skyldig 6 öre k.m:t, fördenskull kan han icke wijdare
graveras än då han bemelte 6 öre k.m:t betalt hafwer.
19. Och emedan Per Persson i Jälsta påstod sig hafwa giort arbete för dhe 2 d:r 12 han
warit skyldig, åberopandes sig drängen Anders trumslagare till wittnes, fördhenskull lemnas
Per Persson till nästa ting tijd dhertill.
20. På dhe 8 d:r 8 ½ k.m:t byggningzpenningar som för David Brykman återstodo, tillstod han allenast [fol. 547v] hälfften, lofwandes dhem nu betala. Dhen andra 1/2 betalt till pastorskan då han 10:den framförde och Hans i Önsta skall wittna, hwaröfwer honom lemnades
tijd till nästa ting, men de 4 d:r 4 skall han straxt betala med 12 öre s.m:t i expenser.
21. Per Persson i Hallens kyrkiobord tillstod sig för Olof Ersson ibidem caverat för 1/2 t:a
korn à 6 d:r, och dy så frampt han war [in]solvendo, måste Per Persson effter executionsstadgans 20 § dhesse 6 d:r betala med 12 öre s.m:t i expenser.
22. Anders Persson i Åhlsta war död och för dhess skuld 20 d:r 24 ½ effter honom intet
till finnandes.
23. Nils Olsson i Tifwarsgården fodrades wähl för 1 d:r 10 k.m:t, men som han påstod sig
dhett hafwa betalt då pastorn hade [fol. 548r] dhess giäldenärer tillhopa på Norderön, dhett och
hans grannar intygade, warandes han dhessuthan richtig befunnen och behållen man, dy fant
rätten skiäligdt honom i dhetta att befrija.
6. Uppå regementzskrifwarens Molins begiäran upplästes Elias Talins obl:n d. 20 augusti
1704 på 40 d:r s.m:t, dhen han tillstod, och dy till all säkerheet intecknades.
7. Åtwarnades Erick Nilsson i Goije med Erick Hindersson ibidem foderligast att clarera
dhess skuld till regementzskrifwaren Molin effter ågångne domar, för munsterskrifwarens
Holms caution, elliest wäxer interesset åhrl:n, der emot dhe tijdernes swårigheter beklagade.
8. Uppå Kiärstin Jonsdotters wägnar i Höla föredrog dhess målsman [fol. 548v] och syskonebarn Hällie Jonsson i Ifillnäset dhett hon wäl intagit dhess oächta sons effterlåtne enkias man,
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dragoun Jeppe Sommar i Höla hemmanet att bruka och henne skiöta, men han skall sin lofwen intet fullgiöra, uthan hemmanet dessutan i åthskillig måtto förderfwa, klagandes dher
hoos giäldenärerne Erick Jacobsson i Byen, Lars Jacobsson ibidem med Nils Bärg, hwilka
dher hade 27 d:r s.m:t att fodra, att effter lofwen d. 30 septemb. 1707 han dhem icke än något
på dheras fodran betalt, begiärte förthenskull med Hällie att Jäppe Sommer uthsäijas måtte,
hälst han obördig war, och någon af slächten dhet få emottaga, tillbiudande sig nu Hällies
måg Erick Pärsson från Lååsböle.
Sommer påstod att hon war med honom nögd, men härtill af andra upphissad, dhett
Hällie nekade, beropandes [fol. 549r] sig på trumslagaren Nils Bärg och Nils Ersson i Höla,
hwilka bägge intygade att Kiärstin aldeles war med Sommer missnögd, efftersom han henne
illa handterade. Men Sommer nekade dhertill, williandes hafwa Kiärstin sielf hijt, hwarföre
hon och blef efftersänd. Elliest fans hemmanet angående, så war dhett till arfz tagit [fallit] åth
denne Kiärstin och Nils Bärgz hustru, hennes syster Ingeborg, hafwandes Kiärstin dherpå
wunnit tingzrättens dom d. 21 martij och 25 octob. 1698, d. 7 novemb. 1705 och d. 2 dito
1705, doch så att för inlagde jordepenningar Sommers hustru hade dheruthi 20 d:r s.m:t, och
dessuthan Kiärstin honom sin dehl i hemmanet, som är 30 d:r, honom och hans hustru
uppdragit, dherpå han nu i 2:ne åhr brukadt gården.
Hällie protesterade här emot, att Sommer med sin hustru, som [fol. 549v] obördige intet
måtte komma till hemmanet, då slächten sig anbiuder att willia [giöra] Kiärstin all tiänst, och
då hennes syster med sin man icke willia som närmaste taga henne och hemmanet, påstod
Hällie för sin dotter præferencen. Lieutn. Grijp påminte och att Sommer som dragon emot
förordningen icke måtte få hafwa hemmans bruk för än han stält karl för sig.
Andra tingzdagen inställte sig Kiärstin, beklagandes att Jäppe uti allt [intet] skiöter
[henne] wäl, och som dhessuthan hon förmärker dhett hon intet får till honom gie bortt sin
dehl i jorden och skillias från honom och få en annan på gården. Sommer swarade att han då
will hafwa uth sin hustrus inlagde jordepenningar, såwähl som dhett hennes man försträkt sin
moder Kiärstin, inläggiandes [fol. 550r] dheröfwer en Kiärstins revers af d. 24 decemb. 1699,
bestående uti åthskilligdt, sompt i penningar, sompt i pertzeler. Kiärstin med Hällie swarade
att dhett måtte bewijsas, ty om dhe något inlagdt, så hafwa dhe hemmanet brukadt, men wille
nu icke swara för än lagl:n bli stämde.
Nils Bärg för sig och sin hustru förklarade eij [willia] skiöta om gården, uthan den afstå
till Hällies måg Erick Persson, dhen och creditorerne goda kiände. Sommer wille intet afträda
gården för än han dhetta åhr dher warit och fått uth sin hustrus både löst och fast. Erick
Persson lofwade Sommer dhess 20 d:r gienast, men de andra fodringar måtte han lagl:n bewijsa. Dhetta öfwerlades och resolverades.
Att såsom hwarken Chierstin Jonsdotter och hennes målsmän, eij heller [fol. 550v] creditorerne i Höla hemmanet är nögda med Jäppe Sommer, att han dhett längre bruka skall, han icke
heller har i det ena el:r det andra fullgiort dhe förskrifningar emot hwilka han på bemelte
hemman är antagen, förthenskull warder han dher ifrån nu uthsagd, sig dhermed eij wijdare
att befatta, och på Kiärstins såwäl som på Nils Bärgz och creditorernes begiäran Hällie
Jonssons tillkommande måg uti Ifillnäset Erick Persson, effter dhett accord han nu med dhem
ingådt har, derföre inskrifwen, doch med förord att Jäppe Sommers hustru och barn undfå
dheras 20 d:r s.m:t inlagde jordepenningar, men dhe öfrige prætentionerne uppskiutes till
nästa ting, då lagl:n att instämmas och uthföras.
9. Till att beijsa dhen beskyllning [fol. 551r] som Matz Örn hade tillagdt förrijaren Christopher Root om att olofl:t på marknaden tagit lijnpund, hade Örn nu instämdt några till
wittnes, neml:n Elias Thalin, hustru Brijta i Håff med corporalen Jonas Biörkman. Dhe förra
kiände Root goda, men emot Biörkman exciperade Root, emedan han war för en tobakzdosa
berychtat förl:n marknad i Digernäs för fältwäbelen Rosvild borttkommen och Biörkman hafft
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dhen, han påstod sig af förseende stoppat hoos sig, men intet sökt att döllja. Fändricken
Reuter berättade att dosan för Rosvildh borttkom, och Biörkman hade henne, men att han
stulit dhensamma kunde fändricken intet säija för fullo.
Nu emedan såledz dhetta war en beskyllning, så fant rätten säkrast låta med hans wittnesmåhl bero till dhess saken blifwer [fol. 551v] sluten. I medler tijd aflade dhe andra eden och separatim hördes.
Hustru Brijta wittnade att för 14 à 16 åhr sedan hände sig på marknaden dhett [hon] blef
warse huruledes en karl af Root tagit 1 pund lijn, men hwad dhensamma karlen sade till
honom hade hon intet hördt, om han stulit eller eij, el:r om dhe om kiöpet öfwer lijnet intet
ense blifwit. En hustru hade stådt wijd slädan och ropat, han tog lijnet, hwilket Brijta doch
intet sedt, hwarpå 2 à 3 st. karlar lupit effter Root, sedan dhe först hade fått lijnet igen, men
han undan åt siön. Wijdare kundskap hade hon intet derom. Tog afträde.
Inkom Talin, refererandes dhett på samma marknad han sedt Root taga 1 pund lijn och en
släda, gåendes dhermed ett stycke, [fol. 552r] då folket stormade omkring honom, så att folket
eij kunde see, Talin eij heller, anten han ladet från sig el:r dhe togo dhett af honom. 2 à 3
karlar lupo effter honom, och han undan till siön, ropandes: Tag fatt honom, tyckandes som
dhett war Sellinger, Nils Borg och Stoor-Anders. Om Root stulit lijnet el:r eij, wiste Talin
intet af. Tog afträde.
Wijdare på Örns begiäran hördes Enar i Myckellåsen, hwilken i alt förde enahanda berättellse med Talin och att hustrun som stod wijd slädan bedit Root taga lijnet, menandes att
dhett war hans. Tog afträde.
Nils Olsson på Norderön tillstod och att han hade åt Root kiöpt ett pund lijn på hans
begiäran, dherföre han gifwit honom en kanna öhl, och emedan han war effter den andra öhlkannan åstadt, han med Mårten i Gietåsen gådt sin koos med lijnet och dhett åth honom folat
heem. Tog afträde.
Root, att dhetta är så länge sedan [fol. 552v] passerat, han hade menat att dhett warit något
annan lapperij dhe ramlat uthi, men denne passagien påminte han sig, warandes dhess sammanhang sådant att han genom Nils Olsson på Norderön kiöpte 1 pund lijn. Effter han med
bonden war bekant och kunde få bättre kiöp, kiöpte så åth Nils 1 k:a öhl, dher emot Nils
lofwade föra lijnet heem. När dhen war ändat, gick han ändå effter en. Då han kom åter war
Nils och Mårten i Gietåsen, hwilken war med, bortgångne och lijnet med sig tagit, hwilket
Root icke så aldeles trodde, wille så af bonden hafwa lijnpundet som han kiöpt, hwarom dhe
toges en stund, så att något alarm blef. Men som han dhett intet kunde få, hade han lupit till
siön i mening att hinna dhem och få höra om dhe fått lijnet, råkandes så [fol. 553r] Pehr i Böle,
men de andra intet, uthan dhe dragit föruth, och dhetta är dhett som Matts Örn nu så will
förwända med påstående att för slijkt han måtte lagl:n ansees. Dhenne Root hade elliest af
dhess officerare ett godt loford, såwäl som af allmogen, och att han med slijkt aldrig är worden befunnen.
Örn förmente att dhenna sak på tinget blifwit instämd, men af länsman uthesluten af
listan och icke framkommit, dhett förra länsman Christen aldeles nekade, icke heller kunde
nämden sig erinra. Örn sade att Christens hustru så hade sagdt, men Christen nekade aldeles,
efftersom och hustrun ingen kundskap hafwa kunde.
Flera omständigheter härwijdh woro å ingendera sijdan att andraga, dy öfwerlades och
slötz.
Ehuruwähl effter afhörde wittnens berättelser dhett synes som furrijaren i dhetta måhl om
lijnpundet [fol. 553v] torde wara skyldig, doch emedan samma wittnen icke kunnat tilläggia
honom hafwa härwijd någon stöld begådt, hafwandes icke heller målsägaren, som dhetta
skulle mistat, härpå talat, eij heller länsman å embetes wägnar kunnat finna sig foug hafwa
härwijd emot furrijaren någon action antaga, efftersom dhett och elliest wijd slijka marknadzplatzer plägar dhet af slijk händelse, som Root berättar, något alarm kunnat uppkomma, och
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en oskyldigt i roop och rychte råka, hafwandes Root om dhess wälförhållande elliest ett godt
looford. Fördhenskull i anseende dhertill [alt sådant] såwäl som dhen 31 och 40 § i dom:reglerne sampt Kongl. Maij:tz nådigste resol:n de a:o 1692 att uti dhe saker ens ähra angående,
domarena warsam:n skola umgå, kan rätten eij annat än honom Root uti dhetta och för dhenne
beskyllning att befrija. Doch uthan reconvention på Mattz Örn, emedan som till sin uthsaga
han åthskillige omständigheter pröfwas hafft hafwa. [fol. 554r]
10. Såsom dragoun Pehr Snabb å sidsta ting blef till wittne admitterad uthi saken emellan
Mattz Örn och förrijaren Root, fördenskull att wijsa honom hwad habilt wittne han woro,
hade Örn instämdt honom Snabb om 4 st. bakläder och ett öfwerläder han skall försnillat af
Påhl Mårsson i Åhlsta, då förl:n wåhr han åth honom giorde skoor, doch tillade han Snabb
dherföre icke någon tiuff, utan allenast effter Påls ord honom instämt sigh att förklara.
Snabb swarade att dhett lädret hade han hafft med sig hemman ifrån, hadet med sig för än
han gick till Påhl, som med dragoun Olof Källmans attest han bewijsa wille.
Påhl i Åhlsta förklarade att Snabb giorde åth honom 7 par skoor och en lijten huud, nu
hände sig när han med Snabb gick till kyrkian, hade en lijten grijs i stufwan gåt, dragit fram
Snabbz wäska, [fol. 554v] då dhetta lädret blef på golfwet liggiande och af hustrun upptagit,
hwilken wijd heemkomsten dhet wijsat Påhl och sagdt att hon tyckte som dhett woro hennes
läder, dhet [och] Påhl hållit före, då wijd Snabbz tijtkomst han dhettsamma hade honom
förehållit, som dhett nekat och sagdt först att han kiöpt dhett af Per Lind, men sedan sagdt af
prästmoder i Marby dhett kiöpt, blef så intet mera dheraf, för än [då] Snabb giort dhe 7 par
färdige, hade han ropat Påhl inn och spordt honom huru han wille med dhetta lädret, Påhl
swarat, om han finge kiöpet, wille han skaffa mera dhertill, att hans hustru finge ett par skoor,
dhett han och giordt, betalandes honom dherföre arbetzlönen och intet mehra fodrade Snabb,
förklarandes dhet för dhetta han ingen stöld honom tillägger.
Snabb swarade att han ärnat af dhetta lädret giöra skoor [fol. 555r] för sin syster, men som
Påhl wille hafwat äntel:n och han elliest warit bewågen emot honom, hade han dhett gifwit
Påhl, betygandes att bemelte läder han hafft med sig då han gick till Påhl. Och som dhetta
elliest warit en lijten huud, så hölt nämden före att dher utur eij mehra än 7 par [skoor] kunde
fåås. Snabb påstod reconvention på Örn, som för dhetta welat honom tiufwerij tilläggia. Örn
swarade sig intet mehra giort än gådt effter Påls ord, fåendes nu Snabb sig förklara.
Och som Kiällman nu icke kunde fåås hijt, fans nödigt dhetta lemna tills han å nästa ting
kan blifwa hörder.
11. Uppböd Anders Mårsson dhess faders inlöste hemman Mårsund 2 gången.
12. Förekom Erick Persson i Månsåsen, beklagandes dhett förl:n sommar [fol. 555v] hans
smidia med all tillbehör och redskap af en olyckelig wådeld blifwit uppbrunnen, anhållandes
till sin upprättelse att niuta brandstod. Dhetta ährendet wardt noga ransakat, och althenstund
dhett icke annatt kunde pröfwas än dhet af wåda war tillkommit, dy effter Kongl. husesynsordn. 34 § och dhett 37 cap. Byggb. L.L. dömdes honom brandstod till, doch sedan dhe pertzeler woro afdragne, för hwilka effter 1694 åhrs Kongl. resolution ingen brandstod bestås,
besteg sig rätta summan till 21 d:r 27 s.m:t, hwarom högre handen Erik Persson han i ödmiukheet har att sökia.
13. Emedan som dhen eld som förbrändt smidjan med all dhess redskap för Olof Halfwarsson
i Bynom effter noga undhersökiande pröfwades af wåda [fol. 556r] wara tillkommen, wärderat
in alles för 18 d:r s.m:t, dy effter dhett 37 cap. Byggningab. L.L. och 34 § af Kongl. husesynsordn. dömdes honom brandstod till, neml:n 16 d:r s.m:t, warandes dhett öfrige sådant för
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hwilket ingen brandstod bestås, hwarom högre handen Olof Halfwarsson har i ödmiukheet att
sökia.
14. Pehr Ersson i Öfwerhallen kärade till Jacob Nilssons enkia i Goije hustru Anna Ersdotter
om 4 d:r 16 s.m:t, hwilka än restera på dhe 12 d:r s.m:t som hennes man war honom skyldig,
efftersom af länsman Christen Persson han dherpå undfått 7 d:r 16 s.m:t. Illa förklarade
skrifftel:n att Christen hade 12 d:r s.m:t af henne uttagit och wille eij mehra swara, wijsandes
af dhess mans erhåldne dombref på Goije af d. 9 novemb. 1701 att samma 12 d:r dher stå
uppförde, hwilket Jon Halfwarsson [fol. 556v] i Trappnäs och Erick i Goije kunde wittna. Jon
sade sig häraf intet wetta, men Erick betygade att han eij kunde wetta än att Christen uttagit
hela summan hoos Jacob 12 d:r s.m:t, men honom jäfwade Christen, effter han war Jacobz
broder. Af protocollet d. 9 novemb. 1701 fans att Jacob då för än han undfick fasta, hade
wijsat att dhenne och dhe andra påsterne han uthbetalt. Men Christen nekade ändå, och han eij
fått mehra än 12 d:r. Nu emedan Christen i dhetta icke war citerad, dy kunde rätten häröfwer
icke döma för än han tillijka lagl. instämd blifwer.
15. Afsade sig Påhl Mårsson i Åhlsta målsmanskapet för gamla pijgan Siri Siulsdotter i Lååsböle, hwilket på rättens anmodan tålfman Jon Halfwarsson i Trappnäs emottog hennes rätt i
alla måtto att bewaka. [fol. 557r]
16. Pehr Ersson i Hallen tilltalade Mårten Olssons enkia i Mårsund hustru Märit Andersdotter
om 6 ½ d:r k.m:t för ett pund hampa, dhen hennes man af honom undfått hade, hwilket och
hon tillstod, men kunde dhen icke betala, uthan wille att sonen Anders, som hemmanet och
egendomen besitter, måtte dhesse penningar omgiälla, hwartill en dehl i hemmanet blifwit
anordnat. Anders inlade en lista på all betalt giäld, hwaribland Per Ersson eij fans, ehuruwäl
han måtte tillstå att han uti inventario war uppförd, men han kunde eij mehra betala än
egendomen förslogo. Dhetta föranlet rätten saken till nästa ting uppskiuta, att arfzinstrumentet
kommer tillstädes och man får öfwersee om egendomen emot giälden uppgår eller eij.
17. Emedan som Jon Mällman eij befans hafwa fördölt och lönt hållit dhett kläde han funnit i
siön, hustru Kiärstin i Arfwesund tillhörigdt, dy wardt han i dhetta måhl frij ärkiänd. [fol. 557v]
18. Tolfman Nils Andersson i Kiösta, på Per Larssons enkias wägnar, hustru Siri i Ede och
Dilsboo, fodrade Jon Månsson i Månsåsen om 12 d:r k.m:t för undfångit godz, inläggiandes
till bewijs en attest af Mårten Persson ibidem af d. 14 jan. 1707. På Jon Månssons wägnar
swarade Matts Örn, nekandes aldeles till dhenne skuld, och att Jon alldrig på 6 åhr rest dhen
wägen el:r med Per Larsson någon handell hafft. Och emedan dhett icke fans hwad åhr
dhenne skulden war giord, hwarest el:r hwarföre och uti hwad sorter dhe handlat, dy måste
sådant införskaffas för än saken kan slutas.
19. Afsade sig Per Nilsson i Landwärk halfwa hemmanet i Hammarnäset, dhess bruuk och
wijdare answar, och dy tillsades länsman tijdig försorg draga om åbo dhertill. [fol. 558r]
20. Ehuruwähl att Olof Halfwarsson i Qwitzle wille påstå dhett hans stiufmoder hustru Karin
skulle emot dhett förråd henne på tinget d. 2 novemb. 1705 blef tilldömdt af en t:a korn och
föda en koo, dhett hon om sommaren borde åth honom arbeta. Doch emedan sådant hwarken i
arfzinstrumentet el:r uthi bemelte dom fans förordat, dy kunde rätten med sådant enkian intet
gravera, uthan förklaras dherföre [häradsrätten: dherifrån] ledig, så att dhess förråd hon
dhessuthan oafkortat bör niuta, och dher han något arbete af henne åstundar, måste han derföre henne särdeles förnöija.
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21. På hans ährewyrdigheets h:r kyrkioherdens begiäran föredrog länsman Hallberg att på
visitation h:r probsten förordnat dhett allmogen skall spånan [taktäckning av spån] till kyrkian
med sin kostnad låta tillställia, hwilket dhe wägra, willjandes det sådant med kyrkians kostnad
måtte skie, sedan dhe spånen [fol. 558v] huggit och framfört, dhett och allmogen än påstod och
så hade gammalt warit, jämwähl i pastor Staafz tijd, warandes dhe icke heller bewahne spånen
at tillställia, utan torde större delen den bortskiämma. Länsman anhölt om rättens uthlåtande
häröfwer. Nu emedan h:r probsten häruti resolverat, så kunde nu härtill icke wijdare giöras
dhenna gången än härom med h:r probsten skulle corresponderas.
2. Att allmogen måtte tillhållas dheras andelar af bogården förfärdiga, hwartill dhem
sattes tijd till d. 1 junij instundande, wijd 1 d:r s.m:tz wijte, som dhett försummade.
22. Emedan som Olof Erssons hemman Lååsböhle regementzskrifwaren Molin 1707 d. 2 novemb:r hade 3 gånger för skuld uppbudit, ty tillsades creditorerne tillijka med honom till
nästa [fol. 559r] ting sig infinna, hwars och ens rätt att wijsa och uthföra.
23. Angående dhe 3/8 t:a korn som 1707 om wåhren Mårten Mårsson i Kläppe blifwit
uppförd före, mera än han uttagit, som warit allenast 3/8 t:a, så intygade med honom Olof
Månsson i Tifwarsgården, hwilken kornet för honom uttagit, dhett han wäl war för 3/4 t:a
uppförd på lijstan, men fick som alla andra intet mehra än half-parten emot dhett dhe
begiärade, neml:n 3/8 t:a, hwartill rätten intet wijdare kunde giöra för än dhetta blifwer befallningzman communicerat.
24. I hörsampt föllie af högwälborne h:r öfwerstens begiäran blef i lieutn. ädell och
manhafftig Carl Grijps närwaro dhe personer förhörde som hoos fältwäbelen Axel Sidenbom
på dhess boställe Brasta hade slagit, som och med fältwäbelen [fol. 559v] woro lagl:n stämde,
neml:n Anders Mårsson i Mårsund, tillståendes sig på fältwäbelens begiäran 1707 slagit 1 ½
lass starr och i åhr 2 lass höö, för dhett förra folade han 1 ½ lass giödzell till bostället och i
åhr lofwat 3 lass, som han försäkrade skola bli framförde.
Per Persson ibidem tillstod sig i åhr slagit 2 lass höö och lofwat att dher emot fohla till
bostället 2 lass giödningh.
Nils Kiälsson i Goije, i åhr slagit 1 lass höö, som warit på en odugelig slått, bestående af
några sanka lokar, och kunde ingen giödzell dherföre gifwa, uthan för låta hört blifwa.
Johan i Brasta slagit i åhr 4 lass höö emot så många lass giödzell igen.
Olof Falk hade för giordt arbete till fältwäbelen fått loof att slå en engh, 2 lass wijd pass,
förmente sig dherföre slippa med giödzells förande till bostället. [fol. 560r]
Fältwäbelen blef alfwarl:n förehållit huru han sig fördrijstat emot Kongl. förordningar,
såledz bortlåta slåtten från gården, som lärer honom illa bekomma. Dhesse bönder förklarade
att af honom bedne dhe dhetta giordt, och slåtten elliest stådt oslagen, berättandes nämden
dhett han allenast hade 1 st. koo och 1 st. häst och 12 st. gietter på hemmanet, dhett han och
tillstod, säijandes sig eij råda med längre bruka bostället. Men grannen, hwilken hade [nästan]
lijka stort hemman, födde 10–12 koor och 4 à 5 hästar förutan små boskap, och dy fans klart
dhett bostället lijder och lär gå under, dhett h:r lieutn. begiärte må bli annoteradt.
Nu althenstund såledz fältwäbelen emot Kongl. förordningar låtit andra slå en dehl af
dhess slått, dy fans skiäligdt dhem påläggia samma fourage på gården uppgifwa och intet
bortföra, bostället till skada. Och fältwäbelen, som [sig] såledz försedt emot 1684 åhrs
[fol. 560v] reglementes 4 § förklarad att mista ett åhrs ränta af bostället.
25. Uppwijsade länsman wärderingen på Ol. Mällmans åboende 1/2 hem:n Hälliesund till 40
d:r s.m:t med dhen slått och åker som är pantsatt till Gunnar i Hälljesund och Ol. Halfwars139

son i Qwitzle, och emedan giälden fans större än egendomen, dy instämmes alla creditorerne
till nästa ting, dherpå att biuda och om præferencen uthföra. I medler tijd blifwer Olof Qwick
wijd hemmans bruket, effter han är en flijtig karl, och jämwähl dhetta åhr dhett wähl hade
brukat.
26. Uppwijsades hållit arfskiffte d. 24 febr. sidstl:ne emellan Erick Perssons enkia i Arfwesund och hennes barn, dherwijd charta sigillata och dhe fattigas rätt observerades. [fol. 561r]
[27.] Upplästes dhen förtechning som af wederbörande wijd 1707 åhrs liqvidationsmöten
jämpte uthräkning allmogen emellan skiedd om ärsättning till de bönder som anskaffadt karlar
om monderingar uthi dhe 1704 uthcommenderades ställe, dhen allmogen godkiände och dy
böra dhereffter hwar och en klart giöra.
28. Emedan som på cronohemmanet Gietåsen, Olof Olssons 2 t:d, för hwilket pastorn ährewyrdige h:r Elias Thalin och Pär Ersson i Öfwerhallen caverat, effter hållen syyn d. 25 septemb. sidstl:ne, allenast funnes 9 d:r 26: 8 s.m:tz brist, och såledz till fullt bruk kommit, fördenskull i anseende härtill blefwe dhe dheras löffte frije, enär dhe ärsättja dhesse 9 d:r 26: 8
s.m:t som än brista.
Sammaledz blifwer h:r pastorn för dhess caution för cronohem:t Tifwarsgården [fol. 561v]
3 t:d, som Gunnar Olsson åboer, befrijat, enär med Gunnar han fullgiörer dhe 25 d:r 30 s.m:tz
brist, som fela dherpå effter hållen husesyn d. 26 septemb. sidstl:ne, efftersom dhetta hemman
då till alla delar är fullbygdt och färdigt.
29. Ehuruwähl [alldenstund] att på sidstl:ne wåhrtingh länsman Olof Hallberg blef tillsagd
tillijka med furrijaren Christopher Root dheras högsta flijt giöra att anskaffa flera wittnen och
skiähl öfwer dhet swåra ord och tahl som Matts Örn då wardt angifwen före, dy wardt Örn
wijdare med alfware förehållit att gifwa Gudj ähran och bekiänna sanningen. Men han
betygade ändå dhess oskuld och att dhe orden aldrig af hans mun uthkommit, inbiudandes
dhet edel:n giöra, willjandes beskylla Snabb, att han utaf något hemligit haat skall dhetta på
honom wittnat, föregaf och att Snabb icke warit i alt så reen, och icke bordt till rätten [fol. 562r]
komma. Snabb protesterade emot alt sådant och contesterade sig eij annat sagdt än som sant
är. Örn blef förehållit att om något emot Snabb han hafft, han sådant bordt föredraga för än
Snabb aflade eden. Ille swarade dheraf han då intet wiste.
Elliest förklarade länsman att han dhess högsta flijt hade giordt [att] i dhetta måhl kunna
erhålla någon wijdare upplysning, några wittnen el:r skiähl, men alt förgäfwes. Dhett samma
sade furrijaren sig giort hafwa. Icke heller kunde rätten af tingz allmogen på allment effterspörjande och sträng åthwarning någon wijdare upplysning bekomma. Altdherföre föranletz
rätten saken härpå till sluut företaga och resolvera.
Ehuruwähl här finnes ett edsworit wittne som tydel:n har utsagdt dhet Mattz Örn har
dhesse ofwannämde [fol. 562v] swåra ord fällt och uthsagdt, hwilcke[t] wittne effter åthskillige
skiedde åthwarningar har uthi dhess berättelse alt frambgieent wijsat sig beständigt. Doch
emedan Örn effter stora contestationer härtill enständigt nekar, här och är allenast ett wittne
emot hwilket Örn har effteråth med åthskillige exceptioner inkommit, så skulle wähl rätten
falla på de tankar att effter dhett 19 cap. Ting.b. och 29 dom:regl:ne påläggia Örn wärjemålseden, men emedan dhetta är en criminalsaak och swår högmålssaak, så synes emot dhett 1
cap. Högm.b. L.L. och 31 dom:regl. dhett icke kunna honom tillåtas, utan med underdån
ödmiukaste wördnat dhen höglofl. Kongl. håffrätten underställas, om Örn i dhetta måhl icke
må, som i en mörk saak, befrijas. [fol. 563r]
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30. Emedan som Hendrich Jacobsson i Qwitzle tillstod dhess skuld till Nils Nilsson ibidem af
40 d:r s.m:t effter obligationen d. 19 martij 1698 emot 1/3-dehl af dhess hemman i pant, hwilket är uppbudit d. 26 martij och 2 novemb. 1707, dy dömes Hendrich Jacobsson bemelte 40
d:r s.m:t med expenser 1 d:r s.m:t innom 3 åhr att betala, 1/3 part om åhret, men interesset
blifwer uppskutit med tills allt är betalt.
31. Uppböd Nils Nilsson i Qwitzle Hendrich Jacobssons hemman ibidem 3 gången.
Erick Persson hemmanet Lååsböle 1 gången, hustru Kiärstins.
Erick Persson 2 gången Påhl Erssons hemman Lååsböle, effter dhett Påhl sielf dhett intet
will giöra, uthan såledz tijden uthdrager.
32. Såsom Per Hiälte beklagade sig eij längre råda med Kiärstins hemman Kläppe, för dhett
förråd hon åhrl:n tager, dy så frampt han [det] eij slipper, wille han från gården. [fol. 563v]
Kiärstin wille på förrådet intet cedera, och dy afsade sig Hiälten dhen samma, då Per Ersson i
Kläppe, som dherföre uthlagdt 99 d:r 20 k.m:t, dhess rätt sig förbehölt i hemmanet att få dhess
penningar. Hiälte hade och betalt för gården till länsman 5 ½ d:r s.m:t.
33. Föredrog länsman Hallberg att efter befallningzmans ordres han föreläsit allmogen dhen
förening som förl:n 30 junij är träffad och sluten, hwilken nu blef uppläsen, angående recreuteringen. Men dhe skola dhen intet willja undergå el:r dher effter betala penningar för dhett
afgångne manskapet. Allmogen förehöltz att wachta sig för olycka, efftersom nu mehra dhe
icke wijd hårdt straff må sig understå dhertill neka, och tillspordes om någon dhett will drijsta
sig att giöra. Hwarpå dhe icke egentel:n swara wille, dy underrättades länsman bäst wara att
till dhenne uppbörd sättia [fol. 564r] en wiss dag, dhen som då utheblifwer annotera och till
nästa ting för treska stämma, då sådane skola behörigen bli ansedde. Skulle och någon finnas
så förmäten att han sig wille opponera emot dhett som slutit är, måtte länsman dherpå wittnen
taga och å behörig ort angifwa till laga straff.
34. Länsman Hallberg föredrog hurusom dragon Jäppe Sommer i förgår, då han gådt från
tinget, skall wijd Ifillnäsbroen, då han mötte Nils Ersson i Höla, honom öfwerfallit och illa
slagit, för dhett på samma dag wijd tinget han emot honom wittnat hade, påståendes dheröfwer på honom laga straff. Nils Ersson relaterade att då han mötte Sommer wijd broen, Nils
hälsat, men Sommer swaradt: Din diefwull, nu skall iag betala dig, dhett du emot mig wittnade, slåendes dhermed till Nils att dhe fallit omkull, då han rijfwit och [fol. 564v] klöst honom
i ansichtet, dhereffter ännu några blodsår syntes. Äntel:n hade Nils med möda honom sluppit.
Sommer nekade aldeles härtill, ja att han icke en gång mött honom, emedan här ifrån han gådt
siön till broon. Wittnen som dhetta åsedt hade Nils inga, allenast för än han blef slagen han
mött Per Ersson i Arfwesund, Olof Halfwarsson och Anders Mårssons dräng Jon Broman.
Sedan han war slagen hade wijd Anders Mårs gård han råkat Jöns i sochnestufwan. Men
dhesse alla woro långdt bort boendes och wistandes, så att dhe nu omöijel:n på tingzslutet
kunde fåås hijt. Och althenstund Sommer intet stood att förmås till bekiännelse, dy lemnades
saken till nästa ting af länsman slutel:n med dhem samptel. instämmas.
35. Kiölden hade och i dhetta tingelaget [fol. 565r] giortt en förfärlig skada, så att, Norderön
undantagen, föga någon hade frökorn, sökte dherföre af magazinet fåå hiälp till att såå.
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Ting den 29 och 30 mars 1709
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3825, fol. 114v–127r, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:30a, fol. 78r–89v, ÖLA (defekt).

Anno 1709 d. 29, 30 martij höltz ordin. laga ting med allmogen af Hallens tingelag uti Trappnäs, närwarande befallningzman wählb:de Bertil Alander och nämden, som äro 12 edsworne
ordin.
[Jon Halfwarsson i Trappnäs
Per Olsson i [Bynom]
Jon Jacobsson i Åhn
Bertil Persson på Hamm[arnäset]
Jöns Ersson i Wåge
Mårten Mårsson i Kläppe
Påhl Mårsson i Åhlstad
Olof Jacobsson i Arfwe[sund]
Per Tagesson i Wästanedh
Olof Jörnsson i [Wällie]
Erich Persson i Nygården]
1. Erich Larsson i Halabacken war hindrat medelst dhess resa till Kopparbärget och såledz
dhenne gången uhrsächtad.
2. Upplästes Kongl. Maij:tz för specificerade placater och högl. Kongl. håffrättens breef d.
23 novemb. 1708 om dubbelt hoor.
Förehades mantalslängden för innewarande åhr.
2. Tillsades alla som restera med räntorne för förra åhren att dhem innom 14 dagar clarera, el:r och bli exeqverade och panterne försålde.
3. För dhen 1708 infallne misswäxten och swaga korn har allmogen icke kunnat inlefwerera dhett samma åhr lånte cronokorn.
4. Ingen fans som wille antaga ödeshemman till bruks.
5. Recreuteringzmethoden 1708 den 30 junij war wähl ingen som nu hade att [fol. 115r]
emot säga, doch beklagade befallningzman att med dheras skriffter dhe härtills dhen wedersagdt, för hwilket han wille ha dhem till laga plicht.
6. Tillstod länsman och giästgifwarne att effter staten dhe för 1708 dhess lön hade undfått
och niutit.
7. Så och kyrkiowärdarne dheras dombspann, effter tijondelängden för 1708.
8. Inga nya otaxerade afradzland angofwes.
9. Icke heller kunde nämden sig ärinra att angifwa dhett för förra åhren några blifwit undandölgde som bort ärläggia mantalspenningarne el:r contribution.
10. Effter förmedlingz extractet tillstodz att wederbörande hade alt sedan 1700 till 1708
förmedlingen niutit.
3.

För h:r borgmästaren Bakman undersöktes om fölliande ährender.
1. Kunde nämden sig intet ärinra dhett för 1699 och flera åhren i Hallen och Marby några
particulair personer funnitz som mantalspenningarne bordt ärläggia.
2. Effter extractet äro prästestombnerne 1699 brukade.
3. 1697 mintes ingen några tienstelösa el:r lättingar funnitz. [fol. 115v]
4. För borgmästarens tijd hafwa länsmän och giästgifwarne dheras löner richtigt undfått
och niutit.
5. Sammaledz kyrkiorne dheras tertial och kyrkiowärdarne domspann.
6. Effter förmedlingzextractet hade wederbörande 1699 dheras förmedling till goda niutit.
4.

5. Tillstodo actores att af bötterne 1708 dhe niutit dheras andelar, så och dhe corporaliter
plichtat som dhertill fälte blifwit.
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6. Bleff undersökt om dhe 10 d:r s.m:t som Carl Persson i Hallen är 1704 d. 21 martij wijd
Falun dömder till för slagzmåhl, och af nämden allmänt intygades att bemelte Carl Persson
war en löös dräng, som här ingen egendom hade, och dhessutan för 2 à 3 åhr sedan rest öfwer
till Röroos i Norrie, dherest han nu för tijden tiänat.
7. Uppå Per Larssons enkias wägnar från Norrie, Dillsboo och Ede by, hustru Siri, hade
nämdeman Nils Andersson i Kiösta låtit instämma Jon Mårsson i Månsåsen angående 12 d:r
k.m:t han på något lärfft blifwit Per Larsson skyldig för 9 [fol. 116r] åhr sedan, hwilket sidsta
ting uppskiötz, att hustru Siri måtte wijsa hwarest handelen är skiedt, efftersom Jon Månsson
dhå påstod att han på 6 åhrs tijd intet warit i Dillsboo. Men Jon Månsson comparerade intet,
icke heller lät han något laga förfall frambtee, förthenskull och effter processens 2 § togz
saken före. Och althenstund Nils Andersson med Mårtens Perssons attest i Ede af d. 23 maij
förl:ne bewijsade att på dhett lärfft som Jon Månsson af framl:ne Per Larsson hade på gården i
Digernäs kiöpt för 9 åhr sedan, Jon blifwit honom skyldig 12 d:r k.m:t, dherom Mårten Persson hade honom krafft åhret effter, och han då icke neka kunnat. Förthenskull effter högstbemelte § dömdes Jon Mårsson bemelte 12 d:r k.m:t till hustru Siri betala, och honom fritt
lemnadt wijd nästa ting saken återwinna om han will och gitter, till hwilken ända dhenne dom
dhem böör nu gienast kundgiöras. För utheblifwande plichtar Jon Månsson 2 d:r s.m:t, så och
i expenser 2 d:r uti dito mynt.
8. Uppå befallningzman wähl:de Bertil Alanders begiäran upplästes framl:ne hans excell:ce
grefwe Wellinks resolution [fol. 116v] och breef till då warande befallningzman Flodin af d. 4
septemb. 1688 dhett Månsåsens rota, som erhållit resolution att bli under Hallens tingelagh,
skulle, som förr warit, bli under Sunne, förehållandes dhem huru dhe kommit sådant att förtijga 1706, när dhe sökte och ärhöllo hans excell:ces nu warande gouverneurs resolution att
bli under Hallen. Erick Persson i Månsåsen betygade sig dhen förra resolution icke affwetta,
eij heller fans dhen ibland tingelagetz acter, som länsman berättade. Befallningzman tillsade
dhem att dhe hädan effter böra hålla sig till Sunne, efftersom då hans excell:ce han dhetta
hade i ödmiukheet föredragit, han till swars bekommit att Månsåhs rotan böör comparera,
dher som han dhem instämmer.
9. Såsom effter dhen 1706 skiedde indehlningen för färiemännen, jämwähl Anders Wässman i Håff, Erick Simsson i Trustadh och Per Persson i Jährstadh, hwilka dheras hemman på
frijheet då upptagit hade, äro beräknade färjem[a]nnen i Wallasundet, Grells Carlsson, förthenskull måtte dhe samma färjetull till honom ärläggia, hälst dhenne [uthgifft], frijheeten eij
[fol. 117r] dheruti begrijpes, althenstund dhe äfwen som alla andra, hwilka tullen præstera, willja färjesunden fritt passera och öfwerfara, och färjemännens contribution dherföre åhrl:n är
uthräknadt.
10. Nils Persson i Swedje kärade till Påhl Mårtensson i Åhlstad och Hans Olsson i Önstadh:
1. Öfwer det att dhesse skola honom till skada om sommaren andras boskaper intaga på
dhen betesmark dhe i Swedje hafwa, och
2do. Att undhfå uti starrmyran och Bärgzfloen niuta dhess andehl el:r halfpart, emedan till
sitt hemman han ingen starslått hade.
Dhett förra tillstodo swaranderne, men påstodo att Nils Persson giorde dhet samma. Emot
Starrmyran påstodo de att Nils hade så mycken mehra hösthöö slått. Uthi hwilket senare dhe
äntel:n förentes att dhe hwar och en behålla slåtten som dhe dhen hafwer, och kan Nils Persson någon starrslått uppslå el:r rödja, stånde dhett honom fritt. Men hwad betesmarken angår,
så böör emot lag, dhett 19 cap. Bygg.b. L.L., ingen intaga någon annan boskap [fol. 117v] uthan
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samptel. wetenskap och samtycke, icke heller Swedjeman beta swarandernes lägder och
slåtter el:r leden uppkasta, alt wijd 2 d:r s.m:tz wijte, dher emot de och skyldiga äro, sådant
med laggill haga att omstängia.
11. Anders Mårtensson i Mårsundh kärade till Erich Perssons arfwingar i Arfwesund om 8
plåtar, dhem hans fader lånat till Jacob Mårtensson emot halfwa Kebbe- och ½ Hälljemyran i
pant, efftersom då Erick Persson effter Jacob Mårsson kom till hemmanet, han igentagit desse
slåtter och lofwat honom penningarne betala, hwilket doch eij skiedde, inläggiandes till ett
bewijs, som ett nytt skiähl, sedan domen d. 21 april 1686 uthföll, Jacob Månssons hustrus,
Anna Olsdotters, attest d. 17 junij samma åhr, dheruti hon lijka så berättar, och att Erick Persson war skyldig dhesse 8 pl. till Anders Mårssons fader betala. Per Ersson i Arfwesundh och
Erick Ersson i Myckellgård swarade att dhå Jacob Månsson, hwilken effter sin fader StoorMårten, bägge som landbönder, dhetta hemman åbodde, dheras fader äfwen som landbonde
dijtkom, och när han settat dher i 10 åhr, blef han af [fol. 118r] Erick Mugg, som bördeman uthwunnen effter domen d. 21 april 1684 emot betahlning för dhe 33 ½ r.d:r som Erik Persson
hade till bördemännen betalt. Men dhe 30 d:r s.m:t han uthlagdt för Jacob Månsson och dhess
fader Stoor-Mårten för dhen giäld dhe giort på hemmanet, bestodz honom intet, effter dhe
woro obördige, och allenast warit landbönder dherpå. Samma beskaffenheet är och med dhesse 8 plåtar, dhem Anders Mårssons fader sammaledz lånat till Stoor-Mårten, och dherföre är
deras fader 1686 d. 21 april dherifrån befrijadt, och att hans fader skulle derföre sökia [äg]esmännen till hemmanet derföre. Hwilken dom några åhr dhereffter blifwit confirmerat, då
Anders Mårssons fader med samma qvæstion förekom, anhållandes dherwijd att bli conserverade. Anders anhölt att dhetta som nytt skiäl måtte attenderas, hwilket han för några månader sedan först igenfunnit bland dhess faders skriffter. På tillfrågan hördes och Jon Persson
i Hälljesundh, som berättade sig minnas att Mårten Olsson lånade Jacob Mårsson dhesse 8
r.d:r, som lades in i hemmanet. [fol. 118v] Rei wille eij kiänna hustru Agnis attest godh, som
dhen i sin saak wittnar. Och hwad Jon Perssons attest angår, så war dheras fader ingen odellsman, uthan om dhesse 8 r.d:r i hemmanet äro inlagde, så söke ägesmännen dherom effter
domen.
Dhetta öfwerlades och slötz.
Althenstundh dhett redan d. 21 april 1686 är en afdömd saak, att Erick Persson i Arfwesundh är befrijadt för dhe 8 r.d:r som Mårten Olsson i Mårsundh lånat till Jacob [Mårsson i
Arfwesund] och han skall inlagdt i hemmanet, och att Mårten Olsson skulle ägesmännen af
hemmanet dherföre sökia, förthenskull kan dherwijd ingen ändring skie, hälst dhen attest af
Jacob Månssons hustru, dhen Anders Mårsson i Mårsundh nu inlagdt, icke kan för något skiäl
antagas el:r meriterar å högre orth till saksens restitution andragas, och när Anders Mårsson
ägesmännen instämmer will rätten honom hiälpa uti dhett som rätt och skiäligt är.
12. Upplästes wärderingen på befintel. fehlachtigheter med färja och bååt wijd Snusbackssundet, som fans skiäligt. [fol. 119r]
13. Afsades att Anders Olssons rotelagare i Höla, hwilken nu ståår för 4:de man, neml:n Nils
Ersson ibidem med Jäppe Halfwarsson och Olof Ersson i Lååsböle, skulle anten wara Anders
Olsson behiälpelige att skaffa 4:de man, el:r och effter förordningen genast tillställa honom
full lega, neml:n 3 d:r 24 s.m:t till mans, då han sielf dherföre kan sig 4:de man skaffa och
läija, skolandes dhe i expenser till Anders Olsson ärläggia hwar sina 12 öre s.m:t.
14. Samma dag. Lät dragon Michell Norman uppwijsa dhess och hustruns, Brijta Andersdotters, inbördes testamente af d. 25 jan. 1707, hwaruti dhe testamentera hwar andra, dhen af
dhem som längst lefwer, all dhen egendom, bestående i några löösören och boskap, så att
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ingen dheras arfwingar skola hafwa macht dhett ringaste dherpå att tala, efftersom dhe och
woro barnlösa, som brefwet med 2:ne wittnen verificerat wijdare förmäler, hwilket dhe å 3
laga ting låtit uppbiuda, och nu jämwähl uthan något klander war lagståndit, förthenskull i
krafft af dhett 9 cap. Jord.b. L.L. och Kongl. förordning om testamenten 1 § wardt dhetta
dheras fattade sluut och förafskiedande, såsom på lag och Kongl. förordningar [fol. 119v] sig
grundande, aldeles stadfästadt, så att effter dhenne dag wijder laga plicht ingen må dhetta
mehra qwällja klander el:r åtala.
15. Nils Larsson i Qwitzle uppböd 1 gången Erick Nilssons hemman Gåije, kiöpt för 126 d:r
s.m:t, effter kiöpebrefwet d. 22 hujus förl:ne. Och emedan regementzskrifwaren Molijn för
compagnie medell af munsterskrifwaren Holm, dhen Ericks fader caverat före, hade med capital och interesse effter skiedd liqvidation d. 26 martij 1707 att fodra 29 d:r 10: 19 s.m:t, dy
förbödz så mycket hoos Nils Larsson till regementzskrifwarens säkerheet.
Anders Mårsson [uppböd] hemmanet Mårsund 3 gången.
Erick Persson 2 gången hustru Kiärstins hemman Höla.
Anders Kåhrfält 1 gången Erick Lappz sytningzbreeff på Norderön.
16. Hustru Märit från Mårsund med dhess ombudzman Nils Andersson i Kiösta kärade till
hennes stiufbarn Anders Mårsson i Mårsund:
1. Om 2 d:r 10: 16, dhem Per Ersson i Hallen uti hennes afledne mans sterbhuus fodrar af
henne, efftersom wijd första slutet wijd arfskifftet d. 15 octob. 1700, då hon med Anders
skulle halfwa [fol. 120r] hemmanet besittia, giälden dhem hälfften hwardera tilldeltes att betala,
och jämwähl Per Ersson henne anklagade. Men emedan sedermehra Anders blef dömd allena
hemmanet behålla och giälden betala, trädandes hon dädan, dy wille hon eij swara för någon
giäld. Anders tillstod så passerat, men wille doch intet betala Per Ersson, emedan han redan
uthbetalt så mycket som hemmanet är wärdt före, neml:n 180 d:r s.m:t, dheröfwer han
qvittencier inlade, hwaribland
2do. fans 20 d:r s.m:t för barnens fäderne af förra kullen, dheruti modren för sina barn
wille hafwa dheras anparter med. Anders swarade att dhesse 20 d:r är hans och hans syskons
mödernes fasta. Hwar emot af 1692 åhrs dehlning fans d. 24 septemb., sedan giäld war betalt,
allenast i dhett fasta blifwit öfwer 13: 21: 12 s.m:t, som till barnen är anordnat, och dherföre
kunde icke Anders mehra prætendera. Ille swarade sig så mycket, neml:n 20 d:r till barnen
uthbetalt, men hade dhertill hwarken dom el:r execution, dy kunde dhett icke beståendes blifwa. Aff 1700 åhrs dehlningh fans barnen af förra kullen anslagit arff uthi dhett fasta, både
effter fader och moder, hwilket fans orätt, [fol. 120v] ty när all egendomen gådt uth till giälden,
särdeles effter fadren, så kunde intet till arfz blifwa.
Länsman angaff att till 77 d:r 6: 16 s.m:t giäld än war obetalt, neml:n Kroks arfwingarne
71 d:r 16 öre, Per i Öfwerhallen 2: 10: 16, Christen i Mörsell 1: 4: –, Olof Mårsson på Norderön 2 d:r 8 s.m:t, hwilka och willja ha sitt. Anders swarade att creditorerne offta blifwit tillsagde att inkomma och uthföra om förträdet till egendomen, men dett intet achtat, förthenskull
har han betalt dhem som kommit, så långdt dhett har räkt, och wijdare will han intet häffta el:r
swara. Hwilket och fans wara skiedt d. 6 april 1703, d. 28 april 1702, men dhe sådant intet
effterkommit, kunnandes rätten icke wetta af hwad orsaak dhe utheblifwit hafwa.
Hustru Märit sade sig allenast niutit dhess inlagde 30 d:r s.m:t jordepenningar effter
domen d. 6 april 1703. Anders swarade att hon och fått en hoop löösören, dhett hon och wederkiändes, såwähl som barnen af senare och förra kullen. Anders insisterade att om mehra
giäldh fodras måtte dhe sådant till dhess betahlning från sig lefwerera, ty dhett fasta han en
gång betalt med 180 d:r s.m:t, och wijdare [fol. 121r] wille han intet swara. Märit wille dher
emot i dhe 20 d:r hafwa dhess barns dehl, det Anders nekade, uthan deth tillkommo förra
kullen.
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För dhett sidsta klagade Märit att för 5 åhr sedan, då hon flytte från Mårsundh, hade
Anders kommit effter henne emot Brasta, om en liverie skiorta och 1 par d:o skinnbyxor, som
för honom borto woro, skyllandes henne för tiuff och hora, påståendes dheröfwer på honom
laga straff. Anders swarade att i dhen stufwan Märit war hade liveriet settat, och när Märit
war bortfaren, saknade han dheraf skiortan och byxorne, löpp så effter båten hwari hennes
saker fördes, spörjande om dher ibland kommit skiortan och byxorne, och wijdare intet tillagdt henne, sedan funnes byxorne igen hoos dragon Röberg, men skiortan intet. Illa sw:de att
den förra liverie skiortan blef casserad, dhen gaf hon till dragon, giörandes en ny i stället,
hwilken settat i stufwan när hon drog dher ifrån. Anders nekade dhertill, inlade och Röbergz
attest d. 27 hujus att i stället för dhen borttgifne casserade skiortan, Anders måst giöra en ny.
Enkian påstod sig hafwa dhen förfärdigadt. [fol. 121v]
Häröfwer fans nödigt höra Röbergh.
Skiältzorden angående, fans nödigt att höra wittnen, Halfwar Jörnsson i Höla och 4:de
man Anders Ersson, hwilka med parternes samtycke eden aflade och separatim examinerades.
Dhen förra wittnade att när Anders kom effter båten, den de rodde, han spordt om någon
skiorta och byxor kommit ibland sakerne, då dhe lagdt till landz att see dher effter, men funno
intet, icke heller när dhe alla sakerne wijd Åcke upptogo, hörde intet Anders kalla Märit hora
el:r tiuff. Tog afträde.
Anders Ersson inkom, giorde samma berättelse. Sammaledz dragon Jeppe Sommer, doch
uthan edh, flera bewijs finnes intet.
Per Ersson i Hallen wille ha sin betahlning, men på tillfrågan hwarföre med dhe andra
creditorerne han till concursam sig eij inställt? Swarade att han dhet icke afwettat hade.
Anders Mårsson inlade Olof Jons obligation i Hohlbacken d. 9 septemb. 1690 för 42 r.d:r
och en t:a korn, effter handen till åhr 1696 att betala, williandes dheruti ha dhess möderne.
Men dher emot fans dhett Anders moder [fol. 122r] dödde 1699 och Mårtens moder, hwareffter
honom fallit till arfz dhesse 42 r.d:r dödde först 1691. Förthenskull kunna dhe icke sägas wara
i boet med Anders moder influtne, el:r och hennes barn till arfz i någon dehl fallne.
Wittnen Anders Ersson och Halfwar Jöransson fodrade expenser för dheras omak till
tinget 2 d:r s.m:t. Detta alt öfwerlades och resolverades.
Såsom dhett redan är en afdönd saak, dhett hustru Märit Andersdotter från Mårsund då
hon afträdde 1/2 hemmanet till stiufsonen Anders Mårsson, skulle dhess inlagde jordepenningar 30 d:r s.m:t uhr hemmanet niuta, dhem [hon] och har bekommit, och hon nu intet wijdare för någon giäldh, uthan Anders Mårsson swara, så långdt hemmanet sig sträckia kunde.
Förthenskull kan hustru Märit icke heller för samma giäldh wijdare tilltalas, utan warder hon
från creditorernes åtahl alldeles befrijadt, och dhe som förmeena sig foog hafwa något att fodra, Anders Mårsson dherföre sökia.
Hwadh wijdkommer dhen andehl som hust. Märit för sina barn af senare kullen prætenderar aff dhe 20 d:r s.m:t [fol. 122v] jordepenningar, hwilka skola blifwit öfwer sedan giäldh
gulden är, så finnes aff 1691 åhrs arfzinstrument 13 d:r 21: 12 tillkomma barnen af förra kullen, hwilka dhe och böra behålla, dhe öfrige 6 d:r 10: 12 böra bli ståendes till dhess uthförtt
blifwer, om dhe obetalte creditorernes fodringar.
För dhe af Anders Mårsson hustru Märit tillagde skiältzord warder han alldeles befrijadt,
althenstund hon dhertill intet skiähl el:r bewijs kunnat frambtee, skolandes hustru Märit betahla dhess häröfwer inkallade wittnen, 4:de man Anders Ersson och Halfwar Jöransson med
20 öre s.m:t hwardera.
16. Erick Persson i Lååsböle uppböd 3 gången Påhl Erssons hemman Lååsböle för innestående arff.
Länsman 1 gången för cronorest Per Estmans hemman Böle 16 d:r s.m:t.

146

17. Andra tingzdagen klandrade Erick Nilsson i Goije kiöpet med Nils Larsson i Qwitzle,
påståendes sig eij såldt honom mehra än 1/2 hemmanet för 42 r.d:r, dher emot Nils sig åberopade dhe som wittnen dheröfwer woro, neml:n länsman Hallbergh, Erick Olsson på Näset,
Anders Persson i Öfwerhallen och Nils Jacobsson i Norrgården. Dhe 3:ne första tillstädes
warande betygade hwar för sig att kiöpet war tydel:t giort [fol. 123r] om hela hemmanet, och
som dhett i kiöpebrefwet infördt finnes, hwilket Erick ändå nekade.
18. Instälte sig nu samptel. Olof Mällmans creditorer i Hälliesund om förträdet till 1/2 hemmanet ibidem, d. 23 octob. förl:n wärderat för 40 d:r s.m:t, hwaraf först drages dhe gamla pijgornes fodran och innestående jordepenningar 18 d:r s.m:t. Och emedan effter giord underrättelse creditorerne intet wille biuda högre för dhetta hemman, willjandes icke heller någon
dhett behålla eller lösa, förutan Olof Qwick, med förbehåldh om han får igen dhen panttsatte
slåtten och åter mälingen, förthenskull blef hwars och ens rätt i öfwerwägande tagen och
skiäligdt funnit:
Första rummet att tillägna Nils Nilsson i Mählbyn för dhess faders fodran 12 d:r s.m:t,
effter han har intekning och dom d. 31 octob. 1704, sampt executions ordres d. 6 febr. 1706,
och dhett i krafft af [lucka] d. 11 maij 1665.
Dher näst böör Olof Halfwarsson i Qwitzle ha sin betahlning för dhess lånte 10 d:r s.m:t
emot pant aff en slått, benämd Yttersundet, [fol. 123v] intecknadt d. 3 novemb. 1705.
Dragon Olof Qwick har effter erhållen dom d. 2 novemb. 1706 att fodra 40 d:r 8 s.m:t,
men dhertill är intet att tillgå i dhett fasta, förthenskulld dömdes honom att först niuta dhess
betahlning af Mällmans monderingzpenningar, hwad dhen med dett nya liveriet kan komma
att wärderas. Och så wijdare åhrl:n att få sin betahlning af halfwa Mällmans lön till dhess han
kan sin fyllnad bekomma.
Och sedan Gunnar Nilssons enkia i Hälljesundh på samma sätt för dhess 6 d:r s.m:t, intecknade d. 26 octob. 1708, men åkermälingen måste hon genast till hemmanet afstå och
afträda.
Corporalen Jon Storm fodrade och effter obligation 16 d:r s.m:t, men dhen war hwarken
intecknadt el:r fans något till dheras betahlning, dy anstår dhett tills Mällman kan komma sig
före.
19. På h:r pastoris wägnar tilltalade cappelanen h:r Nils Sundell Olof Jacobsson i Arfwesundh, Erick Nilsson och Erick Hindersson i Goije för dett på sidsta probsteting dhe sig absenterat, af orsak [fol. 124r] dhe i sin christendom äro swaga och dherföre utheblifwit, påståendes dherföre på dhem laga straff.
Olof Jacobsson föregaf att han i smidjan hade brändt sitt öga, och dherföre på 14 dagar eij
kunnat komma uth. Men som ingen kunde dhett med honom wittna, dherföre i krafft af
Kongl. Maij:tz nådigste förordning och kyrkiolagens 24 cap. 4 § fältes han till 1 d:r s.m:t.
Erick Nilsson och Erick Hindersson föregofwo och någon opassligheet, hwar hoos dhett
befans att dhe hade små barn och intet mehra folk, föruthan dheras hustrur, så att endera af
dhem måtte wara hemma, wachta huset, ansa barnen och boskapen, förthenskull blefwo dhe
dhenne gången förskonade, med underrättellse å nästa probsteting sig inställa och då låta
dheras hustrur blifwa hemma, wijder laga straff, om då dhe utheblifwa.
20. Uthi dhen på sidsta ting uppskutne saak emellan Påhl Mårsson i Åhlstadh och dragon Per
Snabb om något skoläder, hördes Snabbz wittne, dragon Oloff Callman, edel:n wittnandes att
för än Snabb giorde skoor hoos [fol. 124v] Påhl, han sedt honom i Önsta hafwa detta läder, 4 st.
backstycken och ett öfwerläder, och sagdt att af det han skulle giöra skoor åth systren. Påhl
hade sig hwarken nu el:r förra tinget tillagdt Snabb hafwa stulit dhetta från honom, förthenskull och i anseende till alt sådant, att hwarken actor tillägger Snabb något tiufwestycke, han
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och med ett wittna bewijsadt sig hafft dhetta tillförene, fant rätten skiäligdt honom Snabb i
dhetta alldeles att befrija, börandes han doch förnöija Callman dhess beswär med 8 öre s.m:t.
21. Såsom Olof Ersson i Lååsböle skall från hemmanet borttpanta någon slått, dherigenom
dhett blifwer wahnbrukadt, kommandes dhett och hälfften pijgan Siri Siulsdotter till, hwars
målsman war tolfman Jon Halfwarsson i Trappnäs, dy wardt sådant honom Olof Ersson alldeles förbudit, och han jämwähl tillsagd till hösten betala regementzskrifwaren dhess fodran,
eller lär han gå dherifrån.
22. Jon Ersson på Hammarnäset berättade hurusom han emot 20 d:r s.m:t af Per Nilsson i
Landwärk sig hade till accorderat Pers syster[s] rätt i halfwa Hammarnäs [fol. 125r] hemmanet
effter domen d. 16 april 1708. Dher emot länsman Hallberg protesterade, emedan på sidsta
ting, sedan Per Nilsson sigh alldeles afsade dhetta 1/2 hemman, och länsman blef tillsagd att
draga försorg om hemmanet, han accorderat med dragon Per Andersson, dhett att emottaga,
och som han kan med dhe andra creditorerne öfwerens komma dhem betala, wijd hwilket
accord Per Andersson nu wille bli, och till dhen ändan sig karl anskaffadt, dherwijd och rätten
lät förblifwa, till Per Nilssons wijdare förklaringh.
23. Såsom furrijaren Christopher Root intygades och befans intet kunna betala dhe 3 d:r 24
s.m:t bötter han d. 16 april 1708 är dömder till, eij heller corporalen Carl Biörkman dhess 14
d:r 15 s.m:t på samma ting, dy plichta dhe corporaliter.
Såsom allmogen ingen karl som annoterade och uppskref dheras private och inbördes
beswär i tingelaget, med skiutz och dylikt, som dhem till bewijs wara skall wijd landzjämnaden, hwilket ingen af allmogen kunde förrätta, uthan länsman wählachtat Oloff Hallberg bäst
dhermed kunde till wäga [fol. 125v] komma, förthenskull till en wederkiätzlo för länsman emot
sådant, uthfäste allmogen åhrl:n gifwa länsman 4 öre s.m:t till mans, som 1709 tager dhess
begynnelse, dher emot länsman försäkrad öfwer alt sådant richtigheet hålla, jämwähl dhess
uthan hiälpa allmogen i dhett dhe elliest privat hafwa af nöden, så med gamla ärsättningen
och annat mehra.
24. Attesterade nämden att cronobönderne på Norderön, Anders Wässman i Hååf, Olof
Andersson i Jählsta och Erick Simsson i Trusta högel:n af nöden hade refning och dehlning på
dheras hemman. Så dherföre att dhe måtte bli lagl:n skilde från dhe andra grannarne, som och
att undersökia om dhe andra grannarne, skattebönderne några ägor från dhem hade, jämwähl
att dhe för ringa ägor emot skatten hade, förthenskull recommenderas dhe ödmiukel:n hoos
hans excell:ce högwählb:ne h:r gen.lieutn. och gouverneuren om ordres till landtmätaren, på
dhett reef- och dehlningen derpå behörigen kunde dhereffter skie och förrättas. [fol. 126r]
25. Althenstund Nils Kiälsson i Goije och Jöns Ersson i Wåge förl:t åhr 1708 hade för fältwäbelen Axel Sidenbom caverat för 3 t:r cronokorn hoos befallningzman, hwarmed hans
hemman bemelte åhr blifwit besådt, för hwilket såsom Sidenbohm intet har att betala medh,
befallningzman förklarade att han håller sig till dhem, förthenskull och till dheras betahlning
arresterades räntan af Sidenboms boställe Brasta för 1710, såwähl som löningzbonden Mårten
Stensson i Bräcke, efftersom för 1709 alt sådant är uttagit, warandes dhett klart att om dhesse
eij hade caverat, bostället hade 1708 blifwit osådt och öde, hwarföre böra dheras rätt så
mycket mehra ansees som bostället är härigenom conserveradt.
26. Förbödz Jon Larsson wijd Åån och dhe flera intet att föryttra några bysens ägor el:r några
fäbodar androm upplåta på Ååskogen, effter dhett befinnes lända Hendrich Olssons hemman
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till förfång, för än sådant blifwer lagl:n ransakadt och dhett wijdh 3 d:r s.m:tz wijte, föruthan
straff effter lagen. [fol. 126v]
27. Deth wille Per Ersson i Kläppe träda från hustru Kiärstins hemman Kläppe för dhett stora
förråd hon åhrl:n will hafwa och hemmanet icke tåla kan, men som han till hemmanet är
kommen och dhett brukat och i laga tijdh eij uppsagdt, dy måste han dhetta åhr dherwijd förblifwa, och goda män om förrådet dhem emellan jämka, att hon får sitt förråd, intet i dhen
bästa eller sämsta åkeren.
28. Antecknades Oloff Nilssons fodran i Mählbyn hoos Anders Nilsson i Qwitzle 5 r.d:r, 1
d:r 4 s.m:t, så och till hans fader Nils Olsson i Åcke 1/4 t:a korn 24 öre s.m:t.
Dito Mårten Nilsson i Åckes fodran hoos Anders Nilsson i Qwitzle på 1 d:r 28 s.m:t.
29. Bewilljades Jon Hälliesson ifrån Ifillnäset dom och fasta på Mårtens hemman Myckellgårdh 2 ¼ t:d, kiöpt d. 22 martij 1707 för 200 d:r s.m:t, hwilka penningar Jon har betalat, warandes han Mårtens systerson, har hemmanet å 3 laga [fol. 127r] ting uppbudit och jämwähl
klanderlöst ståndit altsedan d. 16 april 1708 och dherföre skall fastebrefwet intet extraderas
för än natt och åhr uthe är.

Ting den 21 oktober 1709
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:30b, fol. 392r–402v, ÖLA.
Komplettering från Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3825, fol. 463v–475r, RA.
[Denne skrivare slår rekord i långa och komplicerade meningar!]

Anno 1709 d. 21 octob. sattes ord. laga ting mäd allmogen af Hallens tingelag, af vice häradzhöfd. Haqvin Stridsbergh, wederwarande kronones lendzman och wanl. nämd.
Jon Halfwarson i Trapnäs
Olof Jacobson i Arfwesund
Nils Erson i Höhla
Bertill Person i Hammarnäs
Per Olofson i Bye
Per Mårtenson i Ålstad
Jon Jacobson i Åhn
Pär Tageson i Wästaned
Jöns Erson i Wåg
Olof Jöranson i Walne
Erich Erson i Halabacken
Mårten Mårtson i Kläppe
1. Sädan tinget war lyst och den tillstädes warande almogen erhindrad emot den nåd som
dem af Hans Kongl. Maij:tz, wår allernådigste konungh, wederfares, bete sig som trogne och
redel. undersåtare, intet undandragandes sig att alt hwad af dem fordras af deras undersåtel.
plicht erlägga, oplästes dem till rättelse åtskillige Kongl. förordningar.
2. Utj nämdeman Erich Persons i Nygården ställe antogz till nämdeman Nils Erichson i
Höhla, som honom af nämden godt loford gafz och dy aflade sin troo och nämdemans eed.
3. Sexmännerne Dawid Simanson och Gunnar Olofzson på Norderön aflade sin tro och embetes eed med hand å book.
4. Utj saken emellan Kierstin Jonsdotter [fol. 392v] i Höla å ena sidan, kärande, och dragon
Jeppe Halfwarson Sommar å andra, swarande, angående en koo dhen Kierstin fordrar åter,
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som inkommen utj Märtta Jacobzdotters boo med sin son, hwarom twistas, är detta rättens
domb.
Det föreställer Kierstin Jonsdotter huru wed det hennes afledne son Alexander Christopherson hemmanet tillträdde, hon sig till honom begifwit och infört en koo, men som sonen
åhret dereffter mäd döden afled och ifrån dhen tijden [hon] uti boet mäd sonahustr. Märeta
Jacobzdotter warit till dess hon i gifftet mäd Jeppe Halfwarson gått, då wed arfskiptet modren
och barnen emel. oprättat, samma koo ej sig är afstådt worden, utan optagen som annan boetz
ägendom till giälldz betalning, oachtadt det fasta ograverat war, mäd påstående derföre kon,
den de nu wägra återgifwa, sig lagl. tillkiännas med, hwaremot ehuruwel Jeppe Halfwarson
welat förebära Kierstin Jonsdotter ej kunna den införde kon nu igenfordra, som någon tijd
sedan är förlupen, och det så mycket mindre som den i boet befintel. ägendom till giäldz betalning mästedels opgåt och Kierstin Jonsdotter sin föda en så lång tijd hafft efter sonens död.
Doch likwäl, som tillstås, Kierstin Jonsdotter med Märeta Jacobzdotters begifwande, effter
sonens, hennes mans, död i gården warit, utan något berächnande, då Kierstin nödigt arbete
giort och den befordrat, och den wed hållit [fol. 393r] arfskipte d. 3 sept. 1707, befintel. giäld
merendels under de åren som enkan uti oskipto boo sutit, flyter, den Kierstin Jonsdotter ej kan
påläggas swara till mäd sin ägendom, då såwäl annan lös egendom som alt det fasta fines
behållit till delningz, hwarföre i krafft at det 30 cap. Tingm.b. förklarar rätten hust. Kerstin
Jonsdotter boet sin i gården hos Märeta Jacobsdotter och sonen införde koo niuta af oskipto,
den doch nu hust. Märeta Jacobsdotter henne tillställa bör mäd 3 m:k s.m:t i expenser.
5. Det fordrar kyrkioherden ehrewyrdige och wällärd h:r Petrus Bosæus af feltwebelen s:e
Anders [felskrivning för Axel] Sidenbohm de än hos honom innestående 5 m:k silf.m:tz bötter
som han 1700 och 1701 är blefwen sakfälter till Norderö kyrkia at erlägga för försummad
predikan och gudztienst, mäd hwilkas betalning han än innestår, förebärandes sig dem till
Christen Person i Wälwiken, den tijden warande lendzman, skola clareras, som åter nekar, att
kyrkan till sitt ej komma kan, och dy påstår att anten Sidenbohm tillhållas måtte strax lefwereringen giöra, el. le[n]dzmannen, hwartill Sidenbohm förmenar att som han samma ålagde
bötter till Christen Person, då warande lendzman, erlagt genom något walmar som han låtit
färija i Stoc[k]holm för honom [fol. 393v] och hustrun, dessutan och 2:ne caroliner i contant
honom sielf tillställt, jempte 1 pund salt, så att allena 1 carol. återstår, sig mera ej kunna åbördas. Men Christen Person åter nekar till sådant föregifwande, tillståendes wäl sin hustru wallmaret färgat igenfått af Sidenbohm och 1 pund salt, doch säger sig ej wetta om det är i annat
godtgiort el. ej, men för Sidenbohm målsägande rätten betalt, hwilket rätten öfwerlagt, pröfwandes för skiäligt, effter Christen Persson ej kan neka hafwa af Sidenbohm färgat walmar
återfått och 1 pund salt, dertill mäd tillstår sig målsägande rätten för Sidenbohm betalt, men
kyrkians rätt låtit obetalt stå, som honom, då warande lendzman, ålegat innom nästa ting clarera, i följe af Kongl. förord. de a:o 1669, hwarföre Cristen Person nu bör kyrkian samma bötter swara och sin betalning, der något återstå skulle, af Sidenbohm söka det bästa han gitter.
6. Utj saken emellan Jon Jacobson wed Åhn mäd Jon Larson i Böle å ena, kärande, och
samptel. interessenterne i Åbron å andra sijdan, swarande, angående lilla Åbron mäd dess
bygnad, [fol. 394r] dhen intressenterne i den stora låtit obygdan ligga, så att kiärande måst den
oprätta, hwarföre dhe och sin wedergiällning söka, hwarom twistas, är detta rättens domb.
Det beswära sigh Jon Jacobson wed Åhn mäd Jon Larsson i Böle huruledes interessenterne i Åbron, Halabacken, Snusbacken, Mårsund, Högsta och Qwitzlen, [Goije] å norra
sidan, och Jon Larson i Brasta mäd de andra å södra sijdan om Åhn, de der alla, såwäl genom
resolution af åhr 1706 och 1707 som 1708 d. 16 april falne domb äre pålagde, i anseende dertill att af gamla tijder wägen almän warit brukelig, serdeles till boskapzdrift om sommaren
öfwer åhn, uti brons reparation och bygnad att swara, intet alenast låtit gamla bron sädan
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flyttat blifwit, men på ett annatt ställe förfärdigad en mindre strax bredewijd, der åhn sig
dehlar, obygder ligga, utan och enär de måst den som oundgängel. opbygga wägra sig skiälig
wedergällning, hwar emot, ehuruwäl Jon Jonsson [felskrivning för Larson] i Brasta mäd de
andra interessenterne förebära enär de effter 1708 åhrs domb den stora bron förfärdigat, hwar
och en effter sin åkommande dehl, Åågårdarne tillika måste af den lilla bron sig betiena, så till
kyrkio- som faarwäg, alena dem åligga den lilla anlagda bron wed macht [fol. 394v] hålla och
bygga. Doch aldenstund dett såwäl måst tillstås som nödwändigt, intygas att alla omliggiande
byar, hwilka öfwer den stora bron mäd sin boskap och hästar om sommaren till skogz drifwa,
oumgengel. af den andra strax wed lilla åhn sig betiena måst, så att denna intet mindre än den
andra af alla interessenterne borde i följe af åberopade häradzdombnar oprättas, och ej annatt
kan än under gamla Åbron komma att consideras efter den förra är flyttiande, i hwilkens bygnad alla böra dehlachtige wara, utan att lemna tungan alena på Ååman, som utj almenning
wägen dessutan måst sina stycken hålla. Hwarföre i kraft af det 3 cap. Byggb. L.L. dömmes
alla interessenterne samma broo wed lilla åhn eller refwelen att bygga och således wed macht
hålla att nödig boskapzfart deröfwer kan hafwas. Och aldenstund kiärande i Åh och Böle, de
der ägande äro till stranden, måst för interessenternes tresk[a] skull genom sin omkostnad den
allaredan opbygga, och det på ett beqwäml. ställe, som intygas böra derföre interessenterne
efter goda mäns wärdering och synande dem arbete wedergälla, hwar och en efter sin dehl, i
följe af förra [fol. 395r] gifne dommar, och det mäd 3 m:k s.m:tz bötter hwar by, iämte 1 d:r
s.m:tz erläggande i expenser till kiäranderne, der hoos och som Jon Jöranson i Brasta drucken
inför rätten kommit, stor i ord, intet mäd den respect och wyrdnat som sig bort rätten bemött,
utan och då han sin talan fört, sig nedsatt på en bänk, opstigin kallade en sin wederpart prackare, sakfälles till sina 5 m:k silfwermyntz bötter.
7. Uti saken emellan Bengt Olofson i Brasta å ena, kiärande, och drag. Olof Qwick å andra
sijdan, swarande, angående inbördanet af faders hemmanet Häljesund 2 tunl:d jord, det Olof
Nilson Qwick kommit att besittia medelst sin hoos Bengt Olofsons fader Olof Nilson hafwande fordran och andra hans creditorers betalning, hwarom twistas, är detta rättens domb.
Det tilltalar fullan Bengt Olofson i Brasta drag. Olof Nilson Qwick om inlösn af 2 tunl:d
[jord i] Häljesund, hwilket han förmenar än sig öppet stå, som bördeman efter fadren Olof
Mällman, den der hemmanet måst Olof Qwick emot sin hafwande fordran och de öfrige creditorers betalning till besittning oplåta, men aldenstund Olof Qwick såwäl [fol. 395v] för sin d. 2
novemb. 1706 ständige dömde fordran hoos Mällman till 40 d:r s.m:t är kommen desse 2
tunl:d jord i Hälliesund, Olof Nilsons, a:o 1707 att besittia, som medelst de andra Mällmans
creditorers antagne utlösen, hwarå han 1707 in martij beggut mäd hemmanet lagfara, erhållandes oklandrat 3:die opbudet d. 17 april 1708, då sedan åhr 1709 d. 29 martij wed anstäld
concursus creditorum hemmanet alena blifwit werderat till 40 d:r s.m:t, så att Olof Qwick
öfwer dess rätta werde en dehl creditorer måst förnöija och answarig wara, hwarföre rätten
förklarar Bengt Ohlson nu mera någon inbördans rätt ej kunna öppen stå, utan försuten som
han innom laga stånd den ej har sökt bewaka genom p:g:rs deposition, och der emot dömmer
Olof Qwick i kraft af det 7 och 18 cap. Jordab. L.L. samma 2 tunl:d jord i Häljesund till besittning.
Verificationerne till cronones räkenskaper företogz.
1. Contributionslängden examinerades och underskrefz, då intet någon fans för förra
åhren wara utsluten.
2. Huusfolkz-, boskapzlängden, effter underkundigande, underskrefz.
3. Gierningzmän inga.
4. Tienstelösa el. lättingar, inga angifwas.
8.
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5. Förmedling, [fol. 396r] allenast niutas på Norderön, skatte 20 5/12 tunl:d, crono 18 11/24
tunl:d.
6. Ödeshemman inga, än Håf, som brukas på frijhet, Anders Wesman.
7. De på förra ting sakören innestod till 1 d:r s.m:t.
8. Sochnprofossen niuter af hwar röök 2 kan:r korn, ferjeman effter wanl. 3 ½ k:a, brofogden 1 k:a korn af hwar rök, fiälstugumän 1 kanna korn.
9. Prästeborden i detta tinglag brukas af landboo emot räntta.
10. Officerarne bruka sina boställen mäd egit folk, undantagandes capiteins bostället
Höla, som brukas af landboo emot ränta, feltwebels bostället Brasta emot ränta.
9. Uppå den af lendzmannen Hallberg mäd nämdemännen Påhl Mårtenson i Åhlsta och
Erich Åberg uti ferjarens ställe d. 9 oct. 1709 anstälte husesyn på dragonehållet n:o 66 Böle, 2
tunl:d crono och 1 skatte, som Per Anderson Estman emottagit till bruk och besittning 1706 af
sin swerfader Nils Hanson, men ej wordet honom tillsynt, företog rätten sig samma förrättade
syn uti Per Andersons närwaro. Så aldenstund till mangården giästestufwan pröfwades nödig
af [fol. 396v] nyo opsättias i den gamlas ställe, som odugel. skattas, för 24 d:r s.m:ts felachtighet, ett herberge till 1 d:r 16 s.m:t, på loftet till taketz reparation 8 d:r och syllorna 3 d:r, ladugården, kornladan ny opsättes för 24 d:r s.m:t, badstuga opsättes med 6 d:r, fähuset förbättras
mäd 8 d:r, stallet mäd 16 öre, giärdesgården mästa delen brukel., hwilket Per Anderson närwarande wederkiände mäd påstående sig ej kunna alena swara till samma bygnad, som wed
tillträdet stora felachtigheter woro, men i de 3:ne åhr effter högsta giörlighet förbättring giort
mäd badstugu, som doch afbrunnit, lilla stugun ofwan kiällaren, fäähuset och swinhuus, anbiudandes sig effter handen de öfriga husen opsättia. Hwarföre Per Anderson tillsades än
widare sitt bästa dermed giöra, och som Nils [Per] Anderson kommer att swara för samma
befunne husröta men intet hoos honom mera är att tillgå än det ett tunl:d skatte, fördenskull
blifwer det till cronones säkerhet intächnatt, der Per Anderson bygnaden ej skulle förmå fullgiöra, som honom i den händelsen bör till wedergiälning optagas.
10. Alldenstund uppå Per Anderson Estmans i Norderö och Böle by klagel. tillkiännagifwande [fol. 397r] och nämdemannen Per Danielsons i Westaned betygande det befinnes att den
badstugu som Per Anderson åhr 1706 af nyo opsatt mäd alt dugl. tillbehör, taak, spijs, lafwa,
dörr och swala är efter det någon eld i ugnen till korns torkande inlagt blifwit som sig genom
ett häftigt opkommit wäder om natten fästatt i åsarna om hösten derpå, utan att någon kunde
elden dämpa, till aska aldeles lagder, att rätten samma timade skada icke pröfwas af sådan
wangömo som den der man bort bättre wårda, utan af wåda i det elden genom ugnen i wäggen
sig fäst, och Per Anderson, som nyligen cronohemmanet emottagit till bruk och häfdande till
huus och äng, ej mächtar samma tagne skada sielf oprätta, hwarföre rätten dömmer Per
Anderson till cronohemmanetz reparation och förbättring, i anledning af husesynsord. sista §
och Kongl. förord. de a:o 1694 berättigad brandstod niuta för samma afbrända badstugu, den
af goda män efter syn och ompröfwande är skattat till 8 d:r s.m:t, som af rätten stadfästes och
i anledning af 37 cap. Bygg.b. L.L. derefter brandstod niuta.
11. Det fordrar fendricken edel och manhaftig Erich Brunberg uppå afledne [fol. 397v] regementzskrifwarens Nils Molins sterbhuus wägnar der hoos nedan specificerade bönder efter
dommar, intächningar och opbud å deras hemman än innestående fordringar, mäd begiäran
det de sig förklara måtte, anten betalningen strax erlägga el. sig tillstånd gifwas panten försällja mäd annan hafwande fordran, hwarom är detta rättens utslag och domb.
1. Aldenstund Olof Erson i Låsböle erkänner den skulld som han hos afl. regementzskrifwaren Molin häftar före till 23 d:r s.m:t, för hwilken hans hemman af 2 tunland är wordet 3:ne
g. opbudit, förebärandes alena sin oförmögenhet att betalningen giöra, hwarmed sterbhuset sig
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ej will mera låta uppehålla, hwarföre hafwer sterbhuset i anledning af det 7 cap. Jord.b. L.L.
genom execution sig förskaffat immission uti Olof Ersons fasta lagfarne ägendom i förmågo
af executionsord. och Kongl. Maij:tz rescript. de a:o 1692 och 1685 sampt förord. om
werdering de a:o 1686, då Olof Erson el. bördesmännerne den efter samma 7 cap. Jord.b. sin
inbördans rätt kunna vigilera, der eliest de icke äro nögde att hwad som af hemmans wärdet
[fol. 398r] öfwerskiuter sig låta efter wärdering betalas och det mäd 16 öre s.m:t i omkostnad
till kärande.
2. Det har fullan Erich Nilson i Goije till följe af executions ordres de a:o 1703 d. 28
novemb. uppå den genom häradzdomb för fadren Nils Jeppesons ingångne execution pålagde
67 d:r 26: 10 p:g:r s.m:t, emot hwilken fordran deras faders hemman 3:ne gånger är wordet
opbudet, betalningen erlagt så när som till 28 d:r 15: 19 p:g:r, interesset inberächnat, och nödig förorsakad omkostnad, doch ej den andehl som brodren Jacob Nilson kommer att swara
före, hwilka 28: 15: 19 p:g:r Erich Nilson ej undfaller sig mäd rätta skyldig wara, förebärandes sin oförmögenheet. Men som afl. Molins sterbhuus, hwilket för samma skuld swarar, sin
fulla förnöijelse påstår, hwarföre rätten desse 28: 15: 19 p:g:r än obetalt stående förklarar af
hemmanetz wärde, det han under kiöp försålt till Nils Larson i Goije, böra betalas som en
priviligerad fordran, och i anledning af skiedde förbud d. 30 martij 1709 den hoos Nils Larson
utsökas, anten något på kiöpeskillingen innestår el. icke.
3. Emädan Jöns Person i Wästaned wederkiände den skuld som han hoos afl. Molins
sterbhuus häftar före, flytande af försträckt sädeskorn och länte penningar [fol. 398v] till 21 d:r
3: 4 p:g:r s.m:t, till hwilkens afbetalning han will oplåta sin tilldelningzränta som opbäres af
regementzskrifwaren, den fendrich Brunberg på sterbhusetz wägnar i afrächning på summan i
detta åhr alenast antager, men påstår för det öfriga betalning, fördenskull rätten i kraft af det
33 cap. Kong.b. L.L. dömmer Jöns Person samma erkiände skuld 21 d:r 31: 4 p:g:r till sterbhuset att betala mäd 10 öre s.m:t i expenser, om hwilkens utmätning wederbörande kan anlitas. I medler tijd warder till sterbhusetz säkerhet samma fordran förbehållen uti all Jöns Persons lösa och fasta egendom.
4. Alldenstund Olof Simonson [i] Wästaned på Norderön för rätten tillstår den mäd afl.
Molins sterbhuus efter sluträchning d. 2 julj 1709 sig påförde skuld 23 d:r 17: 23 p:g:r s.m:t,
utfästandes sig däm mäd p:g:r betala, hwarföre samma erkiände skuld till utmätning och execution lemnas, i kraft af 1669 åhrs executionsstadga, och det mäd 16 öre s.m:t i expenser.
5. Uppå Kierstin Olofzdotters i Tifwarsgård och Norderö wederkiännande det hennes afl.
man efter rächningz slut d. 25 feb. 1709 till afl. regementzskrifwaren Molin skylldig blifwit
för [fol. 399r] nutit godz och penningar 33 d:r 29: 15 p:g:r s.m:t, å hwilka hon sädan något ej
betalt, dömmes hust. Kierstin samma tillstådde skuld till 33 d:r 29: 15 p:g:r s.m:t att till sterbhuuset betala, och som föga lös ägendom är att tillgå, blifwer, der hust. Kierstin Olofzdotter
[innom] 2:ne månad[er] ej skulle mächta betalningen, till sterbhusetz säkerhet samma fordran
förbehållen uti hennes och afl. mannens fasta ägendom.
6. Som Per Olofson i Byn och Norderö sochn ej kan undfalla af afl. regementzskrifwaren
Molin uti contant opburit och till låns bekommit 10 d:r s.m:t d. 19 oct. 1708, de der uti hans
bok mäd egen hand finnes optagen, utan friwilligen dem tillstår och dessutan lofwat betalning
derpå följande Grægorj, som ej är efterkommit, hwarföre dömmes Per Olofzon samma tillstådde 10 d:r s.m:t till sterbhuset att betala med interessets beräknande, der de någon tijd än
skulle oclarerade ståå, och dessutan uti expenser kiäranden bestå 16 öre silfwermynt.
12. Oppå Nils Molins sterbhuus wägnar oplägger fendrichen edel och manhaftig Erich Brunberg Elias Thalins d. 20 aug. 1704 afledne regementzskrifwaren gifne obligation på [fol. 399v]
40 d:r s.m:t att betalas derpå följande S:t Tomæ tijd, hwilken utj dess närwaro och tillstående
d. 29 oct. 1708 är worden intächnat till säkerhet, begiärandes, som ingen löös ägendom är att
tillgå, det dess hemman Jersta i Marieby sochn, bestående af 3 tunland, opbiudas måtte, der153

medelst till betalningen komma. Så aldenstund det af nämden och lendzmannen intygades
ingen löös ägendom ograverad wara, utan tillförene till giälldz betalning och utlagors clarering gången, hemmanet eliest och genom landbo brukas, hwarföre i anledning af Kongl.
Maij:tz rescript de a:o 1692 opbödz Elias Thalins hemman första gången för samma eftergifne
obligation tillstådde fordran 40 d:r silf:mynt.
13. Afledne regementzskrifwaren Molins sterbhuus lät till sin säkerhet hoos lieutn. edel och
manhaftig Carl Grip medelst sin i boken egenhändige d. 25 maj 1709 underskrifne revers erkiände skuld till 156 d:r 12: 5 1/5 p:g:r s.m:t, till hwilkens betalning han oplåter 1708 års ränta
kornp:g:r och löns brist iemte de påkommande åren att i fall af den anslagne räntan betalningen ej skulle ernås, då förnöijelse niuta uti all lieut:s lösa och fasta ägendom, hwilken aldenstund lieutnant:n sådant wederkiände, skiedde in quantum juris. [fol. 400r]
14. Lendzmannen angifwer huru efter ankomne publicerade ordres om nödige gewärs anskaffande, mäd hwilket almogen borde wara försedde, än i detta tingelag warande sig ej någon
synnerl. flijt och åhåga giort, dermed sig förse, särdeles mäd skij [skidor], kiärror och giewär,
och derföre anhåller det almogen tillhållas måtte sådant fullgiöra, hwarföre sädan häradzhöfdingen den tillstädes warande allmoge förestält nödwändigheten till sådant gewär, och fordenskap resolverades att hwad hugg gewäret angår, som mestedeles i hwar byy smed finnas, hos
den sig grannarne skola infinna mäd nytt iern el. lijar, hwilken förplichtad må wara att utslå
lijan el. jernet som det efter champlon [modell, skiss] fordras för skiäl. wedergiällning.
2. Skij böra alla i gården warande [sig] förskaffa och af nyo förfärdiga.
3. De af almogen som härtills mäd bössor el. musqweter ej försedde äro, böra hoos lendzmannen sig angifwa på hwilka han en richtig specification håller och till widare den insinuerar hoos befallningzman tillses måtte på hwad sätt bössor el. musqweter dem kan förskaffas.
4. Tingelaget böra sina gamla kiärror förswarl. förbättra och så laga att en fullkoml. uti
hwar byy i beredskap hafwes, hwilket alt att fullgiöra, serdeles mäd hugg gewäretz förfärdigande och skjens anskaffande, [fol. 400v] almogen förelades högst 10 dagars tijd [wed] 40 m:k
s.m:tz straff, der någon skulle befinnas hafwa sådant eftersatt wed första anställande undersökning.
15. Aldenstund wed undersökan och noga förhör effter intygan det befinnes att wed den hoos
Hindrich Jacobson i Qwitzle d. 1 julj förl. sig yppade elld, medelst hwilken en dehl af dess
gård är förbränd worden, mäd de der inne warande löösören, ibland hwilka de uti stufwun
förwarade ophängde gewär till dragone monderingen hörande 2 st. lunt- och 1 flintmusqwet
mäd 1 st. bajonet, 1 wärja g. för rätten opwiste, så förlorade äro blefne, att de utan merkel.
förbättring ej kunde brukas, desutan och 2 st. commis skiortor med halsdukarne opbrände.
Hwarföre sådant härmed till wederbörl. bewis lemnas på det de afbrände gewären i tijd må
kunna förskaffas och försees till monderingens wed macht hållande, effter Kongl. förordning,
men som rätten hwarken någon taxa å de förlorade gewären, medelst hwilken de åter kiöpas,
är communicerad worden, ej el. wetta kan för huru mycket de här å orten förskaffas kunna,
kan så mycket mindre [fol. 401r] derå någon werdering läggas, allenast skiortorne som kunna
förskaffas för 20 öre s.m:t st. och halsdukarna 16 öre s.m:t tillsammans.
16. Anders Person i Öfwerhall föreställer mäd beswären huru han som en gammal man af
ålderdoms swagheet och en och annan ansättiande siukdom ej mächtar sitt skattehemman,
dragonehållet Hammarnäset n:o 30, bestående af 4 ½ tunl. jord, och gården wederbörl. uppehålla, och dy anhåller det sonen, dragon för Hammarnäset Jon Anderson Frisk måtte det få
emottaga till bruuk och besittning, williandes för honom i stället så god och dugl. karl an154

skaffa. Och aldenstund rätten befant Anders Person en gammal man, dhen hemmansbruket
som sig bör ej förestå kan, utan sonen, dragonen Jon Anderson Frisk det nu i några år måst
uppehålla, hwarföre Anders Person sådan frijhet ej förnekas kan, utan förklarar sonen Jon
Anderson af den skickelighet han hemmans bruket förestå kan, mäd monderingen, och derföre
hemmanet hafwer att tillträda, der han för sig en dugl. karl skaffar genom wederbörandes
tillstånd.
17. Aldenstund Per Anderson i Öfwerhallen, hwilken å halfwa Jon Ersons hemman Hammarnäset genom accord mäd lendzmannen Hallberg, [fol. 401v] som högsta creditoren är, kommen
det att tillträda, bewisandes genom landziämnans på creditorernes wägnar d. 21 oct. 1709 genom gifne qvittence i anledning [af] 1709 års d. 29 martij gifne domb erlagt summan 30 d:r
17 s.m:t som högsta bod för 1/2 hemmanet, hwarföre det på hans begiäran 1:a gången opbödz,
doch mäd condition honom åligga sig skaffa permission om dehlningen, hwarwed Olof Ersons broder, Jon Erson om inlösen och bördandet som bördesman sig angaf, hwilket honom
lemnades frijhet till mäd p:g:rs deposition intra fatalia att fullfölja.
18. Lendzmannen Olof Hallberg till kiänna gifwer uppå landtmätaren wälb:de Nils Spoles
opgifwan huru wed det landtmätaren Spole a:o 1706 warit uti Hammarnäset att refwa, och
wederbörl. dehlning cronohemmanet, rustmästare bostället der sammastädes, och Erich Olofson emel. affatta, Erich Olofson, hwilken teg om teg mäd boostället i åker och äng går, undandölgt och förtegat några utägor, liggiande i Storsiön, Utönn kallade, att de ej kommit under
refningen och å cartan att optagas, som ej kunnat merktz för än landtmätaren i detta åhr 1709
wed tillfälle är kommen [fol. 402r] att andra ägor oprefwa och dehla, hwarigenom arbet[et]
intet allenast är ofullkoml. blifwit, utan och otrohet begådd och derföre påstår laga plicht.
Till hwilket angifwande Erich Olofson på det sätt sig will ursächta att hwarken han sig
erhindrat samma ägor ej el. de efterfrågade blefwo, förutan det att de af ringa wärde äro, ej el.
cronan derigenom kommit till sin skatt att någon afkortning lijda, som han sitt skattetal än
behåller, hwar wed lendzmannen den påminnelsen giör, det Erich Olofson inför häradzrätten
sökt ransakning till förmedling på skatten och hoos högwälborne gouvern. iämwäl derom
supplicerat till erhållande af den åstundade förmedlingen som ej kunnat bewillias för än refning åginge, det och Erich Olofzson tillstår.
Så emedan såwäl genom Erich Olofzsons egit tillstående som nämdemannen Jon
Halfwarsons i Trappnäs och Påhl Erichsons i Låsböle, de der mäd landtmätaren under refningen woro, betygande, det befinnes att Erich Olofson, som bästa beskaffenhet i byen hade,
framför rustmästaren Petter Nyman, den der nyl. tillkommen war, sådana utägor och hålmar ej
nämde och uppgaf, ej el. uti de senare åren, då landtmätaren i landet wistades, den angifwit
som förbigångne och förglömde att genom sådant stilla tigande Erich Olofson [fol. 402v] synas
welat till sin fromma ägorne fördölja wed refningen anställd, såwäl till boställetz och hans
hemmans delning som säkert skiähl och bewijs till den begiärde förmedling, hwilket rätten i
sig sielf för straffbart anser, och för exempel ej opåtalt må mäd sitt behöriga straff lemnas,
hwarföre i kraft af det 30 cap. Kong.b. L.L. och rusttienstord. de a:o 1686 rätten dömmer
Erich Olofson för samma sitt företigan[de] och undandöliande till sina 40 m:k s.m:t bötter,
och som han intet äger att böta mäd, aftiena mäd 14 dagars fängelse.
19. Oppå Anders Olofsons i Höhla anförde beswär resolverades att som i följe af den på förra
ting, hållit d. 29 martij 1709, falna domb, dess rotelagare Nils Erson ibid. mäd Jeppe Halfwarson och Olof Erson i Låsböle äro dömde anten honom behielpel. wara att skaffa 4:de mannen
el. till honom erlägga 3 d:r 24 s.m:t till mans, att derföre sig karl leija, som af dem ännu ej är
fullgiort blifwit, dät de wed 40 m:k s.m:tz bötter skola anten tillika mäd Anders Olofson 4:de
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mannen förskaffa, el. de ålagde 3 d:r 24 silf:mynt till honom innom 8 dagars tijd erlägga,
iämte än 8 öre s.m:t i expenser.
Actum ut supra
På häradzrättens wegnar
H. S. Stridzberg

Ting den 16 och 17 februari 1710
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:31, fol. 30r–33r, ÖLA.
Komplettering från Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3826, fol. 39r–43r, RA.

Anno 1710 d. 16 febr. sattes ord. ting mäd allmogen af Hallens tingelag, af häradzhöfdingen
Haqvin Stridsbergh och wanl. nämbd.
[Nämdemännens namn ej angivna]

1. Tinget förkunnades och allmogen förelästes några Kongl. förordningar jämte åtwarning i
desse krigztijder sig williga wijsa uti alla de måhl som publici och Hans Kongl. Maij:tz tienst
angår, der eliest de som trogna undersåtar måtte ansees.
2. Uti nämdeman Jöns Erichsons i Wåge ställe, som å förra ting afskied tagit, antogz Anders
Månson i Mårsom, som aflade sin hulld och embetz eedh.
3. Det tilltalar 4:de man drag. Olof Olofson i Önsta Helje Jonson i Ifällnäset för sin än hoos
honom innestående 4:de mans lega, mäd påstående som han nu i 4 års tijd stått dragon, men
Helje Jonson jämte sonen Jon Helljeson mäd sin rättighet ej wilja sig affinna, han anten sonen
må sättia till drag. el. sig fullkoml. förnöija, belöpandes uppå Helie Jonsons hemman 4 d:r
[fol. 30v] s.m:t. Och ehuruwäl Hellje Jonson förebar sedan sonen Jon Helljeson hemmanet
medelst häradzrättens tillåtelse fått tillträda, sig ej tillkomma för någon utskylld swara, utan
sonen, hwilken för hemmanet står, samma Olof Olofsons rättighet clarera och honom åligger
söka. Doch likwäl som sädan Hälje Jonsons giorde exeption intet kan för så gilltig ansees, att
den dragonen dess rättighet skall förtaga kunna, då Hällje Jonson hwarken hemmanet, som
fadrens odahl är, så sonen öfwerlåtit mäd all sin ägendom att han intet det ännu disponerar
och råder, ej el. för de åhren sonen blifwit för hemmanet antagen, all 4:de mans tunga synes
honom böra påkomma, utan som den äfwen af dhe förra åhren flyter. Hwarföre och rätten för
skiäligt pröfwar det Helie Jonson jämte sonen Jon Helljeson böra Olof Olofson till dess än
innestående 4:de mans lega answariga wara och den utan widare treska, der de eliest willia
undgå laga bötter, erlägga, förutan giord omkostnad till 1 d:r 16 s.m:t.
4. För rätten tillkänna gifwer Erich Person i Höhla huru swågern Påhl Erson i Låsböle, efter
det han in emot 20 års tijd bebott och brukat sitt faders hemman Låsböle af 3 ½ tunl. skatte
emot syskonens antagne utlösen, är förklarad genom häradzdomen d. 31 oct. 1707 närmast till
inlösen af ber:de Per Jonsons hemman, så frampt han kiöpeskillingen, som är 97 d:r 16 s.m:t,
innom 3:ne opbud och [fol. 31r] laga stånd derföre erlägger. Men som Påhl Erson derom ännu
ej sig wårdat, låtandes sig såwäl som andra syskonen outlöste wara, ehuru träget de en och
annan gång hafwa sökt att han mäd opbuden måst fortfara, warandes det 3:die d. 30 martij
1709 för sig gånget, påstår Erich Person det honom måtte tillåtas få denna sin swåger uthlösa.
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Deremot åter Påhl Erichson sig stödier mäd dommen och honom will uthtyda frihet gifwa när
läg:t faller effter handen utlösen giöra, hwarpå Erich Person skall opburit 4 d:r s.m:t, men han
tillståendes 4 d:r s.m:t af Påhl Erson bekommit, men på annan handell det förutan och giort
stor förbättring på gården. Hwilket parternes hwar emot annan anförde skiäl rätten öfwerlagt
och äntel. för rättwist funnit att förklara.
Alldenstund häradzrättens d. 31 oct. 1707 fallne och laga kraft wundne domb om förmån
och närmare rättighet till afledne Per Jonsons hemman i Låsböle desse parter emellan
uttryckel. förmäler att Påhl Erson sin tillägnade förmån innom laga stånd effter 3:ne opbud
mäd kiöpeskillingens erläggande, el. den summa hwilken hemmanet blifwit optagit före, till
97 d:r 16 s.m:t, bewaka skall, det Påhl Erson ännu ej fullgiort, utan Erich Person mäd opbuden continuerat, och nu anbiuder sig wilja fullkoml. lösen giöra. Hwarföre och rätten i förmåga af ber:de domb förklarar, der Pål Erson innom d. 31 martij utlösen giör, mäd de penningars deposition uti häradz- el. sochnekistan som hemmanet är optagit [fol. 31v] före, näml.
97 d:r 16 s.m:t, afrächnat det som han bewisl. utgifwit till Hallens kyrkia effter domb, jämwäl
sin hustrus andehl af hwad på modrens föda honom till godo kommer, han sin rätt försutit har,
och Erich Person deremot lösen tillfaller, der han den till fult åstadkomma kan, blifwande
expenserne Erich Person förbehållne, och Påhl Erson den å hemmanet giorde melioration
effter goda mäns ompröfwande och werdering, der han hemmanet öfwerlåter.
5. Det will fullan Påhl Erson i Låsböle prætendera något högre böra bestås för stiufmodren
Gertrud Jonsdotters i 20 år hoos sigh niutne förråd, än alena interessets berächnande å dhe 20
d:r s.m:t, hwilka som hennes fasta jordep:g:r och arf äro uti hemmanet förbehållit, som han
årligen en mäling opkiörd och besådd åker fått till sin föda, och en koo, wiljandes låta desse
20 d:r opgå emot desse niutne förmåner. Men alldenstund det blifwer mädgifwit att hust.
Gertrud stiufmodren 20 d:r s.m:t i jorden nederlagt af sitt fasta i Månsåsen, det hon med Per
Jonsons död bort alena för sig behålla, som Pål Erson den tijd han på hemmanet sutit nyttiat,
finner wäl rätten honom ej till någon anseenl. afkortning wara berättigad, som han en tijd på
åhret sedan förrådet opgådt måst sig sielf försee och om [fol. 32r] sommaren effter sina krafter
arbetat emot födan, doch i det anseende att hustru Giertrud nutit hoos Pål Ersson huus, weed
och warma, förutan annat pröfwar för rättwist at Pål Erichson bör å desse 20 d:r godtgiöras 8
d:r s.m:t, och således hustru Giertrud behållit 12 d:r s.m:t, för hwilka den som hemmanet
kommer att besittia hädan effter skal förplichtad wara henne samma förmåner låta niuta, emot
sedermera skiäl., af rätten pröfwande afkortning å dhe 12 d:r s.m:t.
6. Per Anderson i Öfwerhall lät andra gången opbiuda halfwa Jon Ersons hemman i Hammarnäset, dragonehåll, skatte, hwilket han genom ingånget accord mäd lendzmannen Hallberg, som högsta creditoren, har sig tillhandlat emot 30 d:r 17 s.m:t erlagde p:g:r, och det till
hemmanetz conservation och befrijande uhr ödesmåhl.
7. Lendzmannen Olof Hallberg angifwer huru 4:de mans rotan n:o 6 ännu i följe af den å
förra ting d. 28 oct. 1709 gifne resolution ej effterkommit hwad dem blifwit pålagt, hwaröfwer Anders [Olofson] i Höhla än sig beswärar, hwarföre nu samma rotelagare tillsades fullgiöra hwad determinerat blifwit, jämwäl mäd underrättelse att regementz officerarne låta sig
angelägit wara genom execution [fol. 32v] dem gensträfwige deras skyllighet afbörda.
8. Nils Larson i Qwisle incaminerade andra gången det mäd Erich Nilson i Goije den 22
martij 1709 under säkra witnens attesterande träffade kiöp om dess faders hemman Goije till 4
tunl:d jord skatte, hwarutinnan Erich Nilson i Goije emot 84 r.d:r courant, el. 126 d:r, [till]
Nils Larson säljer hemmanet mäd monderingen att erlägga samma kiöpeskilling till hans
creditorer och rester till honom sielf mäd begiäran om häradzrättens utlåtelse huru mäd
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kiöpeskillingens clarerande förfaras skall. Hwarföre blifwa samptl. Erich Nilsons creditorer
till nästa ting härmäd instämde, att hwar och en sin rätt opwisa uti Erich Nilsons närwaro, så
de lära af denna för accorderade jordz wärde komma att niuta sin förnöijelse så långt det
räcker, och hwad öfrigt ägaren tillhållas.
Den 17 febr.
9. Med beswäran angifwer lieutn. edel och manhafftig Carl Grip huru en dehl dragonhållare
af Hallens compagnie treskas wed dragonens dryckespänningars utgiörande, såwäl emot
Kongl. benådning, då de äre uti många åhr tillbaka lisade för camperingzmöten, som eliest
uppå dragonernes giorde beswär hoos högwelb. öfwersten dess resolution af d. 10 novemb.
1709, och [fol. 33r] derföre anhåller det sådane tillhållas måtte sin skyllighet fullgiöra. Och
ehuruwel nämdeman Per Tageson på Norderön welat förebära sådant ej uti contractet mäd
Konungen om dragonehållet wara utsatt, och derföre till mera dryckesp:g:r ej förbundne, sedan dessutan de 3:ne dagars kost tillförenne i höstas utgiort, kan doch rätten dhem derifrån ej
befrija, utan der någon widare motsträfwighet wed samma p:g:rs erläggande skulle merkas, el.
allmogen förmena sig fog hafwa derifrån wara frijkallade, sådant hos högwelb. gouverneuren angifwas mäd ödmiuk ansökning.
10. Alldenstund Nils Larson i Qwisle genom fullkoml. kiöpebref och afhandling mäd Erich
Nilson i Goije d. 22 martij 1709 om hemmanet i Goije, till 4 tunl:d, bewisade sig dess bruk
och häfdande i nästkommande wåhr tillkomma, emot lösen 84 r.d:r, som till Nils Larsons
[felskrivning för Erich Nilsson] creditorer erläggas bör, hwarföre Nils Larson [felskrivning för
Erich Nilsson] och af hemmanet uthsagd blifwer, mäd hwilket han sig ej bör befatta och Nils
Larson deruti immiterat.
11. Oplästes comminister h:r Nils Sundels sin son regementzskrifwaren Johan Sundell gifne
cautionsskrifft, dhen han tillstod och förklarade mäd sin ägendom wilja answarig wara jämte
andra cautionisterne, der sonen emot förmodan skulle komma på någon balance.
Actum ut supra, på häradzr. wägnar
H. S. Stridzberg

Ting den 14 och 15 september 1710
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3826, fol. 203r–208v, RA.
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:31, fol. 165r–172v, ÖLA.

Anno 1710 d. 14 septemb. sattes ord. laga ting med allmogen af Hallens tingelag, af häradzhöfd. Haqvin Stridsbergh och wanl. nämd.
Jon Halfwarson i Trappnäs
Nils Erichson i Höhle
Pär Olofson i Byen
Anders Mårtson i Mårtensund
Erich Larson i Halabacken
Olof Jacobson i Arfwesund
Bertill Pärson på Hammarnäset
Pål Mårtenson i Åhlsta
Pär Tageson i Westaned
Olof Jöranson i Bellie
Mårten Mårtenson i Kläppe
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Sedan tinget war publicerat och allmogen till undersåtel. trohet och willighet at wijsa sin underdånige plicht i desse krigztijder anmante, oplästes några förordningar, dhem till rättelse.
1. Uti saken emellan Anders Olofson i Ålsta å ena, kärande, och 4:de mans drag. Pär Hiellte
med Mårten Frijberg och Faste Tohlson, interveniendo komne, swarande, å andra sidan, angående innestående 4:de mans lega, dhen Anders Olofson söker, hwarom twistas, är detta rättens domb.
Det påstår Anders Olofson [nu] för tijden 4:de man för n:o 17 at Pär Hiellte, hwilken wed
4:de mans rotering åbodde cronohemmanet Åhlsta och augments el. tilldelningz p:g:r 4 d:r
s.m:t för hemmanet då opburit, el. Mårten Frijberg, som [nu] för tijden cronohemmanet besitter, dem erlägga måtte utan widare upskof, som han nu i 6 år 4:de man gått och intet för
Hielte hemmanet fått niuta. Så ehuruwel Pär Hiellte, intet undfallandes tilldelningz p:g:r 4 d:r
s.m:t opburit, förmenar [fol. 203v] sig fog hafwa, de upburne 4 d:r s.m:t afräkna för dhe, i 2:ne
åhren han hemmanet åbodde, hållne och påkostade möten och elliest han af Faste Tolson på
Wärköhn, hwilken ifrån Rödöns rotan blifwit transporterad och sin rota n:o 22 fyllt, ej kunnat
härtills ernå sin fulla lega. Doch likwel som Pär Hiellte dhen tijd han utj rotan n:o 17 stod, för
hemmanet Hiellte befunnes opburit tilldelningz el. 4:de mans p:g:r, hwilka nu Anders Olofson
brista, och ej kunna för honom derföre innehållas, at Hiellte utj sin rota 4 d:r af 4:de bonden ej
kunnat uthfå, ej el. någon wedergellning och afräkning för dhe 3:ne möten kunna bestås, som
han kåsten opburit, utan der han sielf dhe 2:ne åhren gått el. annan legt, hela rotan bör dhen
ersetta. Fördenskull dömes Pär Hiellte till nu för tijden warande dragon Anders Olofson i
Åhlsta dhe opburne 4 d:r s.m:t at betala med 3 m:k sölf.m:t i rättegångz kostnad.
2. Det tilltalar 4:de mans dragonen för n:o 22 Pär Hiellte sin 4:de ifrån en Rödöns rota
tillkomne rotebonde Faste Tohlson på Wärköhn, om clarering för dhen honom än återstående
lega 4 d:r sölf.m:t med påstående sielf at söka sin skada, der han i sin förra rota något i legan
uthlagt, som samma rota till godo kommer. Der emot Faste Tohlson förebär, sedan han i dhen
förra rotan utj hwilken han stått, 4:de mans legan utlagt, som med lendzmannens i Rödön
attest bewisades, nu i dhenne, till hwilken han blifwit transporterad och henne fyllt, effter
[fol. 204r] dhen förra ej beståddes mera än 3:ne bönder nu ej kunna åbördas dhen för Hiellte
återstående lega præstera, der icke han 2:ne gånger skall betala. Hwarföre lieut. weledle h.
Carl Grip är hörd, förklarandes at utj Faste Tolsons ställe i Rödöns rotan en bonde utj Brundflo kommit, som hans utlagde lega låter niuta.
Och resolverades. Så emedan 4:de mannen för n:o 22 Pär Hiellte ej derigenom kan sin
återstående 4:de mans lega för 4:de bonden i rotan 4 d:r s.m:t undgå, at dhen transporterade
Faste Tohlson ifrån en rota i Rödön som denne fyllt utj dhen förra sin lega præsterat. Fördenskull pröfwar rätten för skiäligt och rättwist at i sådant fall samtel. rotelagarne böra Pär
Hielte sin återstående lega 4 d:r s.m:t fylla, då Faste Tohlson och swarar hwad på honom
kommer, nembl. 1 d:r s.m:t och samtel. rotelagarne söka dhen som Faste Tolsons utlagde lega
niuter, hwilket wederbörande och dhen som transporten giort lärer finnas skyllige at till richtigheet laga med omkostnaden och wedergellning. Utj rättegångz omkostnad pröfwas Hiellte
af rotan böra niuta 1 d:r 24 s.m:t.
Dhen 15 septemb.
3. Det andrager Olof Ersson i Tossböhl [häradsrätten: Låsböle] och sig beswärar huru brodren Nills Ersson i Höle, hwilken effter ingånget kiöp och accord om utlösen faders hemmanet
Höhle besitter, ännu återstår med sin uthlösen och ålöpande anpart 20 d:r s.m:t effter 1703
åhrs domb, med anhållan, som han lösen ej kan præstera och betalningen wägrar, sig må fritt
ståå [fol. 204v] hemmanet, hwilket han för sine jordep:g:r 2:ne gånger låtit opbiuda, till någon
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annan försellia, el. han sig förklara dhem strax betala med interesse. Så ehuruwel Nills Ersson
prætenderar i dhenne swåra tijden dilation med lösen och betalningen, williandes der hoos låta
sig godtgiöras i afräkning å jordep:g:rne dhe till brodren erlagde 7 d:r 8 s.m:t, doch som Olof
Ersson åter påstår dhe 7 d:r 8 för ett stoo, hwilket dess broder tillstår sig af honom fått, wara
lefwererade och på jordep:g:rne ännu ej något bekommit, och Olof Ersson ej öfwertalas kan
till någon dilation, fördenskull pröfwas Olof Ersson, oberäknat dhe 7 d:r 8 s.m:t, af Nills Ersson sine jordep:g:r 20 d:r s.m:t ännu böra niuta, och der Nills Ersson betalningen el. lösen ej
skulle kunna förmå innom natt och åhr, Olof Ersson frijheet tillägnas anten sitt fadershemman, werderat och tillförne optagit för 80 d:r s.m:t, efter giordt deposition 60 d:r s.m:t, med
hwilka dhe öfrige syskonen deras innestående jordep:g:r betalas, sielf tillträda, el. till någon
annan försellia, som hemmanet till fullo betalar, då Olof Ersson och bör niuta 2 d:r s.m:t utj
omkostnad och interessets beräknande, dhem Nills Ersson betalar.
4. Utj saken emellan Nills Larsson i Goije å ena, kärande, och Erich Nillsson der sammastädes å andra sijdan, swarande, angående hemmanet Gåije, bestående af 4 tunl. skatte, hwilket Erich Nillson som bördesman under kiöp d. 22 martij 1709 till Nills Larsson försållt, men
nu återkalla will och Nills Larsson ej oplåta hemmanet till besittningen, är detta rättens domb.
[fol. 205r]

Det har Erich Nillsson i Goije under säkre mäns bewittnande medelst ingångit kiöp och
accord d. 22 martij 1709 till Nills Larsson ifrån Qwisle, som obördig, försållt och oplåtit sitt
fadershemman Goije af 4 tunl. med monderingen emot 126 d:r s.m:t betalan till dess och afledne fadrens creditorer, och hwad öfrigt till honom sielf, hwilket kiöp Nills Larsson begynner at lagfara och första opbudet erhöll på laga ting d. 30 martij 1709, då Erich Nillson litet
derefter på kiöpeskillingen opbär 10 d:r s.m:t, och elliest Nills Larson till en Erich Nillsons
creditor, Nills Jacobson i Norgården och Mattmar sochn, betalar 10 d:r s.m:t. Men 1710 d. 16
febru. å laga ting, då 2:dra kiöpet incaminerades, erhållit resolution det samtel. creditorerne
wed nästa ting åligga wijsa sin rätt utj Erich Nillsons närwaro, at af dhen accorderade jordens
wärde sedan niuta sin förnöijelse. Emedlertijd begynner Erich Nillson willia kiöpet återtaga
och på hemmanet sig intränga, hwilket han i detta åhr till hälften med Nills Larsson besådt,
som Nills Larsson hemmanet till fullo ej betalt och creditorerne ej willia med honom sig befatta, ej el. han i full besittning deraf kommit, derföre fadershemmanet ej skyllig wara at afstå
och Nills Larsson det oplåta. Men Nills Larsson sig håller med en gång träffat kiöp, anbiudandes creditorerne at betala, och hwad öfrigt Erich Nillson tillställa, hwilket rätten tagit i
öfwerwägande.
Och alldenstund Erich Nillson befinnes genom ingångit kiöp till Nills Larsson hafwa sållt
och oplåtit berörde hemman emot en utj säkra mäns närwaro stadfäst och föraccorderat kiöpeskilling att betalas till dess creditorer och resten behållen honom sielf, som för rätta är kungiort med 1:sta oppbudetz bewillian, och Erich Nillson på kiöpet [fol. 205v] tillstår opburit 10
d:r s.m:t; fördenskull pröfwar rätten för rättwist at Erich Nillson sitt med Nills Larsson ingångne kiöp böra stå, i förmågo af 10 och 13 cap. Jord.b. L.L., och dömes Nills Larsson at
hemmanet oplåta till häfd och bruuk, som dhen derföre än återstående kiöpeskilling 100 d:r
s.m:t har till creditorernes betalning at i rätten deponera och deraf sin förnöijelse undfå, till
hwilken ända dhem förelägges wed nästa ting att inkomma och wijsa sin rätt.
5. Det tilltalar Erich Olofsson på Hammarnäset Pär Pärsson i Ytterhallen för en qwarn som
af afledne Jon Olofson i Kyrkiobyyn han i lijfztijden kiöpt och medelst Pär Pärssons wettskap
uhr qwarnhuuset tagit och insatt med sitt tillbehör hoos grannen, men Pär Pärson sedermera
till sig tagit och behålla will i afräkning för någon hoos afl. Jon Olofsson sin hustrus innestående arf, det han om händer hafft. Doch alldenstund Pär Pärson sådant sin hustrus föregifne
hoos afl. Jon Olofson innestående arf ej bewist till huru mycket det sig stiger, ej el. med domb
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och liquidation någon summa kan bestyrka, tillståendes Erich Olofsson på qwarnen hafwa
p:g:r gifwit till Jon Olofson, samt det honom owitterl. warit att qwarnen blefwit tagen och
hoos grannen satt, at ber:de qwarn sedan som ett depositum considereras. Fördenskull i förmågo af 1669 års executionsord. och 30 cap. Tingm.b. dömes Erich Olofson till qwarnen med
tillbehör berättigad, och Pär Pärson pålägges dhen honom återställa. [fol. 206r]
6. Alldenstund Erich Pärsson i Snusbacken befinnes en ålderstigen mann, som ej mera
mächtar sitt skattehemman sielf bruka och förestå, utan nödgas det oplåta till sonen Pär Ersson, hwilken han all sin ägendom opgifwer, som honom till döda dagar antager at föda och
skiöta emot dess ägendoms i löst och fast nyttiande, och hwad öfrigt kan wara, efter hans död
samtel. hans arfwingar, nembl:n Erich Pärssons, komma at niuta sin andehl utj. Och Pär Ersson med sådan sin faders willia nögd, utfästandes sin fader wel förestå och hemmanet uppehålla, fördenskull blef sådant på begäran inprotocollerat och Pär Erson, hwilken dugl. och
skickel. fans till hemmans bruket, anmant det at wel bruka med alla utskyllders clarering,
tillägnandes rätten honom, framför dhe andra arfwingarne, all dhen deraf i framtijden kommande rätt.
7. Pär Ersson i Kläppe lät första gången opbiuda afledne Lars Jonssons hemman i Kläppe,
bestående af 3 tunl. skatte, som hans effterlemnade hustru Kierstin Larsdotter honom oplåtit
till häfd och bruuk emot 18 r.d:r el. 108 d:r kopp.m:t erlagd [till hennes] skulldz betalning till
h:r capitein Busk, förutan cronones betalte uthlagor.
8. Pär Andersson i Öfwerhallen lät 3:die gången opbiuda halfwa Jon Ersons hemman Hammarnäset, som han med 30 d:r 17 s.m:t utlagde p:g:r till Jon Erssons creditorer betalt, doch
med condition som det 1:sta oppbudet 1709 in octob. honom bewilliades, hwarwed Jon Ersson på Hammarnäset som bördesmann [fol. 206v] angaf sig till inbördan, hwilket honom lemnades med p:g:rs deposition at giöra innom natt och åhr.
Verificationerne till cronones räkenskaper examinerades.
1. Contributionslängden, hwilken till [lucka] personer befans och intygades ej flera böra
el. kunna contribution erlägga.
2. Hufwudbonaden i peruquer och fontanger.
3. Huusfolkz-, boskapzlängd till 2:ne allena. Inga gerningzmän, ej eller lättingar och
tienstelösa.
[4.] Ingen kan antaga brännewijns brännerijet.
[5.] Förmedling å Norderön niutes.
Sochn profossen nutit 2:ne k:r korn af hwar röök, men pröfwades häreffter allena 1 böra
låta sig åtnöija med. Feriemännerne niuta 6 öre s.m:t el. 3 k:r korn af hwar röök. Fiellstufwumännerne niuta ingen tull i detta åhr. Brofougden för detta [åhr] nutit 1 k:a korn af hwar röök,
men allmogen beklaga sig intet mechta honom längre löna, utan påtaga sig under nämdemännens opseende wägarne i tingelaget bygga.
Frössö wachtknechtar niuta sin wanl. löön.
Ödeshemman i Håff på Norderön niuter frijheeten.
Mariæbyg prästebord Järsta brukas af landbonde emot räntta.
Ödeshemman i detta åhr Järsta, hwilket bonden Pär Pärsson under frijheetzåhr optagit och
nutit frijheetzåhr, som expirerade äro, men wed dess död in martj innewarande åhr, hemmanet
kommit at ligga osådt, som enkan ej mechtat det beså, anbiudandes wel sonen, dragon Per
Snabb det willia åter optaga, men effter detta åhrs förlopp allena will räntan uthgifwa för
hwad det effter refningen blifwa skattlagt före, som det warder intygat att ägorne [fol. 207r] der

9.
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ifrån äro komne under öfwerste capitens bostället, hwilket honom lemnas at hoos högwelb.
gouverneuren söka resolution å.
10. Som allmogen förebära at lendzmannen Hallberg opburit af hwar rök i tingelaget, som
efter förra metode och ordning warit interesserade utj Snuusbackesundet, neml. 47 rökar i
Hallen sochn, 5 öre s.m:t, dhem de påstå böra komma till färians afbetalning, erkennandes den
å Owijkens laga ting 1710 fallne domb färiorne angående, hwarföre Erich Pärsson och betalning för dhen nyygiorde färia 1709 i Suunsbackesundet wärderat effter goda mäns proof för
16 d:r s.m:t bör af samma medell niuta.
11. Samma dag kom för rätten beskiedel. nämdeman Anders Mårtensson i Mårtensund och
Hallens sochn och med goda skiäl bewijsade huruledes han är kommen at äga och råda sin afledne fader Mårten Olofsons nu åboende och een tijd besutne hemman Mårtensund, bestående
af 4 tunl. skatte, med huus och jord, neml. i så måtto at han hemmanet effter det wed creditorernes påträngande om sina hoos fadren hafwande fordringars förnöijelse, som högst af rätten blefwit opbracht och wärderat till 180 d:r s.m:t, och syskonen och creditorerne oplöst och
betalt som föllier.
Till Olof Jöranson i Målsund 15 d:r 8 s.m:t efter gifwit qwittobreef d. 6 april 1705; Anders Andersons i Ytteråker och dess moder Margareta Andersdotters fordran tillsamman 22
d:r 4 som med deras d. 20 martij 1708 gifne qwittobreef bewijsas; noch som betalte och
quitterade d. 12 april 1702 [häradsrätten: 1703] till [fol. 207v] berörde Anders Andersson 30
d:r s.m:t; Jon Pärson i Krook och Kall sochn i Undersåker 13 d:r 24 s.m:t efter quittence d. 8
april 1708; Nills Månssons i Hällberg och Altzen sochn fordran 4 d:r s.m:t, dhem han äfwen
Anders Mårtensson quitterat d. 8 janu. 1701; Mårten Andersson i Geetåsen 2 d:r 24 s.m:t, som
dess d. 14 martij 1708 gifne quittence wijsar. I lijka måtto till Ifwar Pärson i Kingsta och
Rödöns pastorat 1 d:r 16; Jon Jacobson i Åhn 1 d:r s.m:t; Mårten Mårtenson i Beck 24 öre;
Påhl i Landfall och Norrige 16 öre s.m:t; till comministren wyrdige h:r Pär Ranælöf 1 d:r 28;
hust. Märita Jonsdotter i Högen och Olof Jonson der sammastädes tillsammans 9 d:r 16 s.m:t;
och Anders Andersson i Öfweråcke 1 d:r; allt i silfwermynt beräknat och med deras qwittobreef bewijsas.
Hwartill kommer dhen i fadrens lifztijd för 4 åhr utj hemmanet Anders Mårtenssons innestående giorde dragonetienst och swentienarelöön med utlagde p:g:r utj cronones uthlagor till
54 d:r s.m:t, hwilka genom domb han sig i hemmanet förbehållit at niuta, dertill med sina
syskon, 5 bröder och 3 systrar, deras utj modren, afledne Agnis Andersdotters, i hemmanet inlagde fasta jordep:g:r ifrån Höfwen 20 d:r s.m:t, inberäknat dess egen derutj belöpande anpart,
clarerat, hwilket in alles giör en summa af 180 d:r s.m:t, att således han som högst till
ofwannemde hemman betalt.
Och som Anders Mårtensson, på det han öfwer rätta wärdet icke skal kommit hemmanet
at betala och flera creditorer deras fordringar förnöija, har låtit det för berörde summa 180 d:r
s.m:t å 3:ne laga ting opbiuda, warandes det sista erhållit 1709 in [fol. 208r] octob., innom hwilka flera creditorer ej sig angifwit, hwarföre han derå begärer häradzrättens fasta dombbref och
skiötning om rolig och säker possession.
Så emedan Anders Mårtensson således som ofwan förmält befinnes hafwa sin afledne
faders creditorer deras fordringar betalt uhr fasta jordens wärde, men elliest dhen ringa lösa
ägendomen effter fadren af gode männ betygas effter oprättat inventarium till dess småå syskons föda wara anslagen och opgången, warandes hwarken någon som her å för hemmanet
budit el. närmare till lösen än Anders Mårtensson, hwilken det efter högsta wärde oplöst, och
jorden med gården å samma giorde lösen är worden å 3:ne laga ting opbuden.
Fördenskull i kraft af 3, 4 och 18 cap. Jord.b. L.L. dömde rätten detta afl. Mårten Olofsons hemman Mårtensund, bestående af 4 tunland, sonen Anders Mårtensson till ewärdelig
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besittning, och förklarar det honom, hans hustru, barn och arfwingar, så födde som ofödde,
tillhöra för welfången full fast betalt ägendom med alla dess tillhörigheter i wåto och tårro,
närby och fierran, intet undantagandes af allt det derunder legat och änn med lag tilläggas
kunna, och det utan widare klander och åtal, samt dombqwals plicht, dertill sådant någon
skulle sig understå, tillägnandes jemwäl honom macht dermed att förfara som Sweriges lag
och Kongl. förord. dictera.
12. Till att erfara skillnaden emellan det i förleden sommar utgångne åkermål Olof Ersson i
Låsböhl och brodren Pål Erson der sammastädes emellan, och då lineation dhen opfundne
steen neder om dhen wed Pål Erssons åker liggande [fol. 208v] skall wijsa, blef för rättwist
pröfwat at Jon Halfwarsson i Trappnäs och Mårten Mårtenson i Kläppe skola utgå lineen som
dhen af Pål Erson föreburne opfundne steen medgifwer, lämpad efter dhen andra steen i åkerrenen, och det utj bägge parters närwaro, annoterandes differencen, der dhen finnes, at rätten
wed nästa ting må definitive åkermålet afsluta.
13. Samma dag beswärade sig Erich Persson i Höhle tillika med swågren Olof Halfwarson i
Höhle och till kenna gåfwo i anledning af 1710 åhrs d. 16 febru. gifne domb om uthlösen uhr
fadershemmanet Låsböhl, dhe ej af Pål Erson fått sina jordep:g:r emottaga, dhem Erich Pärsson efter fallen domb honom anbudit, begärandes hwar för sig at öppet må stå, efter Pål Erson
inom laga tijd lösen ej giort, deponera dhe p:g:r som Pål Ersson uthbetalt och i hemmanet
nederlagt. Och alldenstund Erich Pärsson, som sin rätt transporterade på Olof Halfwarson,
tillika med Olof Halfwarson utj rätten anbådo 40 d:r s.m:t at utlösa Pål Erson och swegerskan, dhem dhe och deponerade (med förbehåll om sina fasta p:g:rs interesse) som Jon
Halfwarson, nämdeman, lefwererades at förwara och at lyftas af Pål Ersson och swegerskan
Karin Pärsdotter. Fördenskull warder detta Olof Halfwarsson med Erich Pärsson till attestatum lemnat, och dhen tillägnad all deraf tillkommande rätt.
Dhen 16 septemb. expedierades föregående acter till parterne.
[Actum ut supra
På häradzrättens wegnar
H. S. Stridzberg.]
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Bilaga 1. Extra ting den 24 februari 1668
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 186r, ÖLA.
I innehållsförteckningen till vol. A I:6 är detta ting felaktigt sorterat under Sunne tingslag vilket inte
uppmärksammades då Hallens domboksprotokoll 1648-1700 transkriberades.

Norderöön denn 24 februarij 1668. Närwarandes cronones befallningzman, wäl:t Daniel
Bertilsson, och desse närskrefne nämbdemän.
Enar Siulsson i Möckelåssen
Oluf Person i Tijfwarsgårdhen
Christen Steensson i Böle
Joen Törrisson i Hammarnähs
Jöns Olufson i Kyrkiobyn
Oluf Olufson i Gethåssen
Oluf Olufson i Önstadh
Oluf Hemingzson i Tijwarsgården
Simon Erichson i Trustadh
Oluf Hansson i Önstadh
Clemet Olufson i Hallen
Erich Jönsson i Böhle
1. Dato. Öffwerwäghades och afsadhes, att effter som dragoun Christopher Andhersson sig
eij undfalla kundhe, hafva af hastige modhe huggit bondhen Mårten Olufson i Tijfwarsgårdhen på Norderöön förledin 10 februarij, itt kiöttsåår i wänster armen, så at han der af icke
allenast haar lijdit stoor swädha och wärck, uthan och försummat sitt gårdzarbete uthi en
långan tijdh, och eij än snart lärer blifwa färdigh. Hafver han fördenskuldh hoos måhlzäganden afbedit och honom för sin uthstående swedha och wärck och tijdz försummelsse förlijkt
medh halffempte [4 ½] r.d:r. Hwarföre ehrkänner rätten Christopher Andersson förplichtadt
sin uthfästadhe förlijkningh præstera och uthgifwa, och sedhan för sitt öffwerdådiga
huggandhe i oträngde måhl, plichta 6 m:k s.m:t effter 10 cap. Såhramåhla-balcken med willie
L.L. Hwar medh han för denne gången oppå Kongl. Maij:ts nådige behagh förskontes, för
hans förböön, och effter han ähr een fattigh cronones tienare.
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Förteckning över återgivna protokoll
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i
Hallens tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisar till sidor i utgåvan.
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