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Förord 
 
Denna utgåva innehåller domboksprotokoll 1649–1690 från Sunne tingslag i Jämtland. 
Protokollen har med stor noggrannhet transkriberats och redigerats av Andreas Tegen, Martin 
Ahlström, Mats Göransson, Georg Hansson och Mia Nilsson. Georg Hansson har dessutom 
bistått med kontrolläsning av vissa protokoll. 
 Inom ramen för serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia har utgivningen av 
domboksprotokoll från 1649 till 1710 pågått i tio års tid och arbetet med att transkribera och 
publicera fler domböcker från tidsperioden fortskrider alltjämt. Härnäst på tur att publiceras är 
domboksprotokollen 1649–1690 från Lillhärdals tingslag i Härjedalen. En lista över samtliga 
utgåvor i serien återfinns i slutet av denna volym. 
 

Östersund den 7 september 2021 
 
 

Sara Grut och Georg Hansson 
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 

Jämtlands läns fornskriftsällskap 
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Inledning 
 
Sunne tingslag var ett av Jämtlands största. Det omfattande två ganska jämnstora socknar: 
Frösö och Sunne, där det fanns drygt 50 byar och ungefär 120 hemman (124 rökar och 116 
hemmans åbor) med sammanlagt 336 tunnland skattejord och 128 tunnland kronojord, totalt 
464 tunnland, enligt jordeboken 1683. Den enda iögonfallande skillnaden mellan socknarna 
var att Frösö hade betydligt större andel kronojord än Sunne. 
 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. 
 En sorglig historia behandlas på ett extraordinarie ting 1682, efter att en änkefru från 
Eksjö, Karin Nilsdotter, har gripits i Hammerdal. Karin hade tagit sina fyra barn och slagit 
följe med ”tartaren” Abraham, som lämnat sin familj. De beger sig till Norge och vidare in i 
Jämtland, där Abraham tar värvning i armén. Men det dröjer inte länge förrän han rymmer. 
Tillsammans med Karin, barnen och några ”lösdrivare” går han uppåt fjällen för att ta sig 
tillbaka till Norge. Gruppen bygger en riskoja i fjällskogen och Abraham och den andra 
mannen i sällskapet lämnar kvinnorna och barnen för att hitta vägen till Norge och sedan 
komma tillbaka och hämta dem. Kvinnorna väntar i 11 dagar, men männen kommer inte 
tillbaka, så de går till Hammerdal för att söka mat, men där blir de fasttagna. I rättegången 
döms Karin till döden, men lyckas i ett obevakat ögonblick fly och försvinner till Norge. 
Senare framkommer att de båda männen avrättats, ”steglats”, i Norge efter att ha mördat 
några barn. De fyra barnen som lämnades i riskojan hittas aldrig. 
 Ett annat mål behandlar en annan kvinna, Kerstin Jonsdotter, från Östergötland. Hon blir 
med barn med en gift man när hon är 15 år, varpå hon och mannen flyr till Jämtland, där han 
tar värvning i armén. Där lever de som ett gift par och får sju barn och sköter sig bra. Men 
efter att mannen dör i Pommern uppdagas att de inte är gifta. Det blir rättegång och Karin 
döms till döden. Då har hon emellertid arbetat ett tag hos bonden och änklingen Göhl i Målsta 
och fått ett barn med honom. Han vädjar för henne och hennes barns bästa att bli skonad och 
säger att han vill gifta sig med henne. Antagligen blev hon benådad i hovrätten och kanske 
gifte hon sig med Göhl. Det dör i alla fall en Kerstin Jonsdotter från Målsta 1729, 76 år 
gammal. 
 Fylleri förekommer då och då, med åtföljande tråkigheter som kommer upp i tingsrätten. 
Sventjänaren Per Trolle har tittat för djupt i ölglaset när han kommer på gudstjänst i Sunne 
kyrka, ”raglandes in för gången, stigit in i den ytre officersbäncken, där han medh åthskillige 
miner under sången stått och sig wridit af och ann, huar åth större delen af församblingen ledt 
och glissat, iembwäll och under predijkan såffwit och snarckat, oachtat han blifwit några 
gånger opwächt, och många deröfuer förargatz och mera sedt på honom än hördt på predij-
kan”. Det blir 50 daler silvermynt i böter, en stor summa. 
 1675 drabbades även Sunne tingslag i viss mån av häxprocesserna, som härjade som värst 
i Sverige vid denna tid. Som vanligt är det barn som står för anklagelserna och det är änkan 
Märit, 73 år, som är måltavla. Temat för barnens berättelser är nästan exakt samma - Märit tar 
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med barnet till Blåkulla på natten, där suger Satan blod ur barnets finger och skriver med 
blodet i en bok, sedan får barnet en gård, en hustru (eller man) och några barn. Barnen kokar 
Märit sedan smörjelse av. På hemvägen framkallar Märit en hiskelig storm och sedan ska 
barnet av någon anledning sitta och lösa upp knutar på sina remmar. Märit nekar indignerat 
hela tiden. Någon uppföljning finns inte i bevarade protokoll. Luften gick ur häxprocesserna i 
Stockholm på hösten 1676, då domstolen där lyckades avslöja att de anklagande barnen ljög 
och straffade dem hårt. Detta påverkade troligen domstolen i Jämtland, liksom i andra delar 
av Sverige, att lägga ned målet mot Märit. 
 
De äldsta bevarade domboksprotokollen (1621–1648) för Sunne tingslag finns utgivna i 
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1–4 (Skrifter utgivna av Jämtlands läns forn-
skriftsällskap 3–5 och 12). Föreliggande utgåva omfattar 95 protokoll och två utdrag ur Svea 
hovrätts s. k. exekutorial under perioden 1649–1690. Vanligtvis hölls varje år vårting och 
höstting, och ibland även extraordinarie ting. 
 Avskrifterna i denna utgåva är gjorda efter originaldomböckerna i Jämtlands domsagas 
häradsrätts arkiv i Landsarkivet i Östersund (ÖLA) när det varit möjligt, men för flera år 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 hak-
parentes med kursiv stil. 
 
 
Tullinge i juni 2021 
Andreas Tegen 
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Domboksprotokoll 1649–1690 
 
 

Ting 18 september 1649 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 116r–118v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3133, fol. 540v–542r, RA.  
 
Anno 1649 den 18 septemb. höltz laga tingh med allmogen på Frössöö, nährwarandes Hennes 
Konglig Maijestättz befallningzman ehrligh och wällachtatt Pehr Erickson Niure sampt de 12 
edswohrne lagrättesmän. Nembden – som för såto –  
 [Pär Päderson i Berge  Erick Pederson i Månssåsen 
 Peder Joenson i Hahra  Måns i Tanne 
 Erik Erikson i Hoff  Oluf Oluffson i Rexsiön 
 Oluff Giördzson i Giähle  Hemingh i Steensgården 
 Riokort i Långåker  Suen i Tanne 
 Måns Erikson i Orwik  Pär Joenson i Dahlen] 
 
1. Oplästes landztingzbeslut. 
 
2. Swen i Tanne för olydno. 
Erick Pehrson i Månssåsen. 
Oluff Oluffson i Rixsiöö.  Tolffmän           Nota Bene. 
Hemmingh i Stensgården. 
Pehr Jonson i Dalen. Laga förfall. 
 Saakfält till 3 marker hwarthera effter dedh 33 capitlet Tingmåla balcken. 
 [Hela paragrafen överkorsad.] 
 
3. Lähnsman Nilss Gunnarson angifwer i rätta att Jöran Jönsson i Haxängh och Pehr 
Oluffson i Hoien hafwa för någon tijdh sedan kommit till Degernäs uthi ett samqwäm, och 
emädan de såto begynte Pehr att förföra sigh på Jöran medh onyttigh ordh och maante honom 
uth på gården [med sigh]. Den tijdh Jöran kom uth [på gården] begynte Pehr bära hugg på 
Jöran. [fol.116v] Jöran sågh sigh ingen annan tillflyckt, uthan togh till knijfs, restade så Pehr 
något i halssen att bloden rahn; der till Jöran eij neka kunde. Pehr Oluffson slog Jöran medh 
wedträdh den tijdh de wore i slagzmål ett blodh sår. Ähre nu på bådhe sijdor [wäll] förlijkte. 
 Efftersom saken klar är, och de otwungne sigh bekiänna detta slagzmålet i dryckenskap 
wara giordt, dömmes Jöran till 6 marker effter dedh 10 capitlet i Sårmåla[balken] medh 
willia. Pehr Oluffson [saakfäldt] till 3 m:k effter 13 cap. i Sårmåla medh willia. 
 
[4.] Den berycktade konan i Månssåsen Britha Jonsdåtter, är nu annan gången besofwin af en 
student, Jonas benembdh, och aflat barn. Konan hafwer christnat barnet honom till, studenten 
ähr römbder här ifrån. 
 Efftersom Britha ähr andre gången belägen och synden stor och groff ähr, bleff kiändt 
och affsagdt, att hon skall straffas medh hächto; effter hon inga penningar äger. Dedh förrige 



 12  

 

lägersmålet \som hon är beskylter före/ står förmält uthi hoffrättens resolution huru der medh 
skall procederas. [fol.117r] 
 
5. Kyrckioherden, hederligh och wällärdhe her Måns, låther opbiuda Wällwijken 3 gången. 
Odelsman Jöns Andersson i Rijse bekänner inför rätten dedh inthet hinder på sin sijda ähr. 
 Item \Jöns Anderss. i Giälstadh/ såldt en lägde som heter Halstenslägden, derföre gaff her 
Måns honom 20 riksdaler att han aldrigh här på tala. 
 
6. Her Måns gifwer i rätta att huusen i prästgården som sochn bör byggia ähre ofärdige och 
neder rutne, begärer att allmogen tillhållas måtte sine huus effter lagh byggia och widh macht 
blifwa. 
 Allmogen begärte dagh, så willia de byggia effter sin quota och andel. 
 
7. Her Måns klagar dedh Pehr Oluffson i Orwijken som här till hafwer boedt på kyrckio-
bolet Frössöö, något utrödt och låtit förfalla. Pehr säger sigh den tijdh han kom på prästebolet 
war mycket öde. Pehr Oluffson berättar medh byggningh och bruk gården wara tillflijdt som 
en gårdh wara böhr. Några droppar i husen felar, som står att bota, skall Pehr innan otta dagar 
förbättra, låås, dörer, bohl spiel, och porten skall och blifwa infördt i bodh, sampt wärderingh 
på prästebolet Frössöö. [fol.117v] 
 
8. Anders Oluffson [saakfält] för stembningh 3 m:k [effter] 33 cap. Tingmålabalken. 
 
9. Rechkort Oluffsson i Berge supplicando till kiänna gifwer, dedh han molesteras af Jöns 
Jöranson i Degernäs på sin faders gårdh Berge, som Jöns hustrus förre man, Rehkortz broder 
[i marginalen: barnlöss] böxlat hafwer under ded danske regementet. Jöns säger att Regkort 
är medh sine medh arfwingar affsont under de danske mädan dedh war chrono. [Hela stycket 
överkorsat.] 
 Efftersom Regkort och Jöns eij kunna förlikas uthan begärer sökia landzhöfdingen, är 
denne saak remmitterat. 
 
10. Oluff Siulson [i] Hara klagar effter en myra wara kommin ifrån sin gårdh och Hara män-
nen skall bruka den, der till de nekade. 
 Bleff afsagdt att syn skall gånga dem emellan och profwa uthi hwars skoug myran ligger. 
 
11. Jöns Jöransson i Degernäs låther opbiuda Filstadh pante jordh 3 gången. [fol.118r]  
 
12. Oluff Rederson i Torp opbiuder bemelte Torpgården förste gången. 
 
13. Erick Pehrson i Månsåsen opbiuder 3 gången Månsåsgården den han på bohr. 
 
14. Oluff Rederson i Torp fordrar effter sin hustrus jordh en systerpart i Giähle, som brodern 
Pehr Jonson brukar, der till han eij neka kunde. Blefwo in för rätten så förlijkte att Pehr uth-
löser Oluff och gifwer femton r.d:r för systerparten. Efftersom Pehr är en fattig man kan han 
eij mehra tola, uthan aflägger till Oluff tree r.d:r om året till des summan ähr klar och betalt. 
 
15. Jon Oluffson i Fanbyn [Fampnby] klagar effter sine tillagde öfwerbrukz- och bygningz 
peningar aff Pehr Pehrson i Andersöhn för den gårdh Jon afträdde, neml. sexton r.d:r effter 
gode mäns wärderingh. Pehr lofwar Jon 8 r.d:r till marknan och resten uthi den marknan näst 
effterkommande. [fol.118v] 
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16. Hemmingh Nilsson i Stensgården låther opbiuda bemelte Stensgårdh förste gången. Lars 
och Erick Ifwars sönner står och bekiänna inför rätten att de medh semio undt och efterlåtit 
[Hemmingh] sin swåger be:te Stensgården. 
 
17. Erick Pehrson i Monsåsen framlägger i rätten en wälbeseglat kiöpeskrifft, förmälandes 
om den gårdh han nu besitter, inlöst af sin hustrus \moder och morsysterbarn och lagligen op-
budit/. Sahlig Anders Mickelsons qwinna i Fanbyn, Märitha Jönsdotter, en systerpart, derföre 
opburit 10 r.d:r på kiöp, men rästen will hon låtha bestå till des hon får see hwart uthwerlden 
will sigh anställa. Gifwer Erick Pehrson genom skrifft och segel taga dombreff på sin andehl. 
 Item till Nilss Olufson i Låssböhle 21 r.d:r. 
 Till Oluff Siulson i Bierme 21 r.d:r,  
 Jon Hellieson i Fillnäset 21 r.d:r, och  
 Jon Håkanson i Myskie Wäster elff och 21 r.d:r,  
 alla sammans lijka arfwingar till be:te Månsåssgården \[Summerat i marginalen:] 10 
r.d:r/. Böxlan, som är 20 r.d:r, räcknas inthet. Tillstår Erick Pehrson taga dombreff. 
 
 
 
 

Ting 1650, datum saknas 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 182r, ÖLA. Kompletteringar från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3133, fol. 580v, RA.  
 
  Sunde tinglagh 
      Nembden 
 Pedher Pedhersson i Bärge  Erich Pedersson i Månssåhsen 
 Pedher Joensson i Hahra  Mons [Oluffson] i Tanne 
 Erich Ersson i Hoof  Olof Oloffsson i Räxsiön 
 Oloff Giörtzsson i Giähle  Hemmingh i Stengård 
 Rickhart [Oluffson] i Långhåker Swän i Tanne 
 Månss Erichsson i Orrwijk  Per Joensson i Dahlen 
 
1. Oloff i Torp låter opbiudha be:te Torpzgårdhenn förste gången. 
 
2. Låther wähllärde her Måns kyrkioherden, till öfwerflödh upbiudha Wällwijken fierde 
gången. 
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Ting 18 juni 1651 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 197r–198, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3134, fol. 630r–631v, RA.  
 
Anno 1651, den 18 junij, höltz laga tingh medh allmogen uthi Frössöö, nährwarandes ehrligh 
och wäll:tt Jon Jonsson Bergh i befallningzmannens ställe, sampt de 12 edsworne lagrättes-
män. 
 Pehr Pehrson i Berge  Erich Pehrson i Månsås 
 Pehr Jonson i Hara  Måns Oluffson i Tanne 
 Erick Erichson i Wästerhus  Oluf Oluffson i Räxsiön 
 Oloff Giölson i Giähle  Hemmingh Erickson i Stengården 
 Reekort Hemmingson i Långåker Swän Larson i Tanne 
 Måns Erickson i Orwijken  Pehr Jonson i Dahlen 
 
1. Swän Oluffson och Siul Pehrson i Hägle för [tresko i] wäga byggningh hwarthera 
[saakfälles till] 3 m:k. Penninger 6 m:k. 
 
2. Oluff Morthen en ung soldat, klagar thet Anders Anderson i Onsal, hafwer slagit sigh en 
yxhammar släng på skougen emillan Lijdt och Brondflodh. Wittnen som bekiente och när-
woro, att trätan begyntes aff den orsaak, att Anders sade att walpijgorne som giätte, packa 
edher sin kos aff min skough med boskapen, och brukade munnen på dem, altså ladhe 
soldaten sigh ut att förswara pijgorne, der aff begyntes trätan. Altså slogh Anders soldaten 
medh en yxhammar, så att han bleff blodh och blånat, som wittnen betyga. Hwarföre bleff 
Anders aff den ringa rätten saakfält till 6 m:k för blodh och blånadh. [fol.197v]  
 
3. Oluff Erickson i Walle, bleff saakfält till 3 m:k för dedh han hafwer fält några skiälsordh 
i öhlsmål till en soldat Oluff Nilsson, rättar och dem igen kallar. Och kiendes aff rätt[en] frij. 
[hovrättens renovation: Han därföre saakfältes till 3 m:k effter det 43 cap. Ting.b] 
 
4. Kyrckioherden hederligh och wällärdhe her Måns Petri [op]tedde sine laglige och opbud-
ne kiöpebreff, dess innehåldh, att han hafwer kiöpt fyra tundlan jordh i Wälwijken aff Lucia 
Jonsdotter \i Eltnäs/ och \medh/ hennes sönners samtyckio, i Wästergården, för 60 [80] r.d:r in 
specie, hwilke the och opburit hafwer till fullo nöije, som deras köpebreff uthwijser, och uthi 
1648 åhrs protocoll infördt är. 
 
5. Item aff Jöns Andersson i Wälwijken och kiöpt fyra tundlandh åker och åkermåhl i be:te 
Wäster Wälwijken för nijotio r.d:r och en häst, sampt affsoningh till Jöns, Lucia och hennes 
sönner inför rätten medh 12 r.d:r uthi fridskillingh. Item till Jöns hustru ett tröjeklädhe och en 
förgylt sillfwer skiedh. [I marginalen: Protokoll 1648]  
 
6. Såsom ock kiöpt aff Jöns Andersson i Giälstadh på Norderöhn, ett slottegodtz 
Halstensleigden benembdh, liggiandes och uti be:te Västerwälwijken för 20 r.d:r in specie, 
hwilka alla kiöpebrefwen uthwijsar, klart och richtigt är betalt. [fol.198r] 
 
7. Eskill Jönsson i Hara låther opbiuda Nästgården förste gången. 
 
8. Nilss Jonsson i Torp låther opbiuda be:te Torp förste gången. 
 
9. Oluff Redersson i Torp låther opbiuda Wästergården i Torp andre gången. 
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10. Pehr Giölson i Wagle låther opbiuda Waglegården, inlöst aff närmast bördh- och odels-
mannen 3 gången. 
 
11. Oluff Morthenson i Hara, låther opbiuda Härckie, en broder part, förste gången. 
 
12. Erick Giölsson i Berge, låther opbiuda 2 tunlandh åker i Pehr Månsons gårdh i bem:te 
Berge, pante jordh. Förste gången. 
 
[Följande paragraf (utan nummer), med rubriken Rödöhns tinglag NB, återges här efter Hov-
rättens renoverade protokoll, fol 631r:] 
11. Framträdde för rätten Erick [Jonsson] Grud i Wästbyn, fullmächtig på sin swärmoders 
wägnar Lucia [Olufsdotters] änckia, och kärer till Oluff Påfwelsson i Wijke [Rödöns s:n] 
effter siu mälingar jordh som han en lång tijdh brukat hafwer in uthi sin åkertegh, altså 
sträfwes anten effter jorden eller betahlningh som går och giäller i by, säger dee skall wara 
betalt aff sin fader, der emot wederparten aldeles nekar. Hwarken segel eller lefwandes 
wittnen finnes, som deras räckenskap kan åthskillia. Blefwo the inför rätten medh handebandh 
så förente att Oluff skulle gifwa [fol. 631v] till Gruden käringens wägnar 7 r.d:r. Och sädan 
aldrigh mehra ther på tala. 
 
 
 
 

Ting 28 november 1651 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 212r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3133, fol. 637r–637v, RA.  
 
Anno 1651, den 28 novemb., höltz laga tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes 
befall:n ehrligh och wäll:tt Pehr Erickson Niure, sampt de 12 edsworne lagrättesmän.  
 [Nembden ut supra]  [Namnen förut angivna] 
 
1. Henningh Nilsson i Stensgården låther opbiuda Stensgårdh förste gången. 
 
2. Grels i Kluk låther opbiuda Hoffs gården 1 gången. 
 
3. Pehr Nilsson i Swedie låther opbiuda be:te Swedie förste gången. 
 
4. Samma dagh framtedde Oluff Redersson i Torp en lagbudin [lagståndin] kiöpeskrifft, 
gifwen aff Lars Erickson i Fåker, lydandes, att Oluff hafwer kiöpt Lars hustrus fäderne odel 
och bördh i be:te Torp, tu tundlandh åker, med huus och jordh för 36 r.d:r, der medh han 
hamblade Oluff be:te jordh till odels ägendendom[!], och gaff honom loff taga dom och 
fastebreff, effter deres kiöpebrefz innehåld, medh handebandh och sämio woro wäl förlijckte. 
 
[följande paragraf endast i hovrättens renovation, fol. 637r] 
2. Uthi samma sinne framträder Pehr Giölson i Wagle att sluta ett jordekiöp medh Jöns 
[fol. 637v] Jöransson i Dägernäs om tree tundlandh åker och åkermåhl, liggiandes i be:te 
Wagle, hans hustrus fädernejordh, och gifwer så honom för be:te 3 tund sädh ottatijo och otta 
[88] r.d:r in specie, hwarmed dhe och ähr på det bästa wäl förlickte, att Jöns aldrigh derpå röra 
eller tala skall, uthan Pehr niuter fritt och oklandrat till odels egendom. 
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Ting 18 november 1652 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 242r–244r, ÖLA. Komplettering och variantformer 
hämtade från Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3134, fol. 768v–770r, RA.  
 
Anno 1652, den 18 novembris, höltz laga tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes 
befallningzman ehrligh och wäll:tt Jacob Chrestopherson sampt de 12 edsworne lagrättesmän. 
 Nils Gunnarsson i Wästerhus Pehr Pehrsson i Berge 
 Måns Erickson i Orwijken  Måns Oluffson i Tanne 
 Pehr Jonsson i Hara  Hemmingh Nilsson i Stensgård 
 Oluff Oluffson i Rigzsiöö  Swän Larsson i Tanne 
 Oluff Giölsson i Giäre  Pehr Jonsson i Daal 
 Rechor Hemmingsson i Långåker Pehr Giölsson i Wagle 
 
1. Wardt allmogen alfwarligen förmant att medh sine uthlagors ährläggiande, att de den i 
betimmeligh tijdh cavera och betala. 
 
2. Lähnsman Erich Matzson angaff för rätta en högmålzsaak, thet [hans granne] en bonde 
Erick Erickson i Wästerhuus hafwer stulit några matwarur uthur Jöns i Walles herbergh i 
förledin sommar, och ähr tagin aff en corporal Jöns Samuelsson be:dh, medh färske 
gierningen och bölan [bördan]. [Emädan han stökadhe der inne kom en corporal Jöns Sa-
muelsson och togh honom medh färska bölan och kiörde honom att bärom till en tolffman, 
Hemmingh i Stensgården.] 
 Står nu inför rätten, bekienner sin synd och ångrar den aff hiertat, [säger att nöden gick 
sigh så hårdt till, att han för hunger skuldh omträngde] faller till ödmiuk bön och begärer nådh 
och icke rätten, emädan som tiuffnaden war ringa så till pass som en man kan blifwa mätt 
uthaff. Målsäganden hafuer [fol.242v] gifwit honom sin rätt effter, hälst derföre att tyffnaden 
war ringa, uthan stälte saaken till rätten och beder för honom. 
 Ärendet stältes under rättens betänkiande, så kunde de effter lagens \innehåldh/ icke emot 
säija, uthan tålfften badh för honom, att han kunde slippa med förwijsas tinglaget. Emädan 
han en utharm karl ähr, och sattes i stocken på någon tijdh, androm till wahrnnagel, och 
effterdöme. 
 
3. Pehr Giölsson i Wagle och Reckor Oluffson i Berge hafwa brukat något när wärck att 
effterspana igenom uthwijsande, att förhöra hwilken som hafwer huggit deras hästar i som-
mars. Då hafua de funnit en soldat be:dh Tron i Lochne som dem igenom papper med alos [i 
renovationen står: alo watn] på skriffwande och satte för elden, då skulle det wara skrifwet ett 
bonde nampn oppå, som hästen skulle hafwa huggit, hwilket intet annat war än narrwärck. 
Emädan de bäggie hafwa der effter gåt och sökt att leta sådant, sattes de bådhe i stocken. 
androm till warnnagel och exempel. 
 Soldaten skall stämbnas till Brondflodh der sin konst att låta thee, huru hans handteringh 
sigh förehafuer, med papperet och uthi watnet, att wijsa skademannen.  [fol.243r] 
 
4. Pehr Giölsson i Östbergh, hafwer försummat laga stembningh, saakfältes han till 3 m:k. 
 
5. Oluff Mortensson i Hara låther opbiuda en broderpart i Härkie, förste gången. 
 
6. Jöns Jonsson i Degernäs, låther opbiuda Filstad 4 gången till öfwerflödh. 
 
7. Eskill Jönsson i Hara låther opbiuda Haragården den han åbor, 2 gången. 
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8. Pehr Nilsson i Swedie, opbiuder Swediegården 2 gången. 
 
9. Brodde Redersson låther opbiuda Swediegården 1 gången. 
 
10. Swän Påfwelsson i Orwijken låther opbiuda Höijen 1 gången. 
 Nils Halfwarsson i Hoff opbiuder Hoff 2 gången. 
 
11. Henningh Nilsson i Stensgårdh låther opbiuda 6 tundlandh ibidem, andre gången. 
 
12. Nilss Månsson i Stocke opbiuder 2 tundlandh ibidem 1 gången. [fol.243v] 
 
13. Gunnar Nilsson i Västerhuus hafwer belägrat en giäntha Ingebohr Erichzdotter ibidem, 
och aflat barn tillsammans. Den tijden lägersmålet skiedde låfwade han henne ächtenskapet, 
och nu det samma fullborda wille, dedh de medh handebandh inför rätten stadfästadhe hwar 
andra till ächta folck. 
 Är han altså saakfält aff rätten till 20 m:k effter det 3 cap. GiftemålaBalken Landslagen, 
emädan han ena mö kräncht hafwer. 
 
14. Jon Jonsson i Östannor, fullmächtigh på änckians Sara Mortensdotters wägnar, framladhe 
hennes besegladhe breff angående Målungzgården, som hennes s. man tillhandlat hafwer, och 
nu räcker en soldat Oluff Swänsson effter sin fäderne bördh i gården att igen bekomma till 
lösn. Säger sin fader aldrigh hafwa gården bort iadt [läs: iädt, d.v.s. supinumform av jätta], eij 
eller tagit en penningh der oppå.  
 Ärendet hafwer stådt en långsambligh tijdh, effter långsambligh affhandlingh remitterat 
under landztingetz wijdare betänckiandh. [fol.244r] 
 
15. Rechart Oluffson i Berge, försummadhe tingz timan, ähr han derföre saakfält till 3 m:k. 
 
16. Erick Gölsson i Berge opbiuder halfwa gården ibidem han åbor 3 gången. 
 
 
 
 

Ting 16 maj 1653 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 259r–260v, ÖLA. 
 
Anno 1653 den 16 maij höltz laga tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes befall-
ningzman ehrligh och förståndigh Jacob Christophersson, sampt de 12 edsworne laghrättes-
män. 
 Nilss Gunnarsson i Västerhus Pehr Pehrsson i Berge 
 Måns Erichsson i Orvijken  Måns Oluffson i Tanne 
 Pehr Jonsson i Hara   Hemmingh Nilsson i Stensgårdh 
 Oluff Oluffson i Räxsiöö  Swän Larsson i Tanne 
 Oluff Giölsson i Giäle  Pehr Jonsson i Daal 
 Rechor Henningsson i Långåker Pehr Giölsson i Wagle 
 
1. Wardt effterfrågat om wägarnes bebyggiande, då swaradhe brofougden att den långe 
broen widh Wagle är någre stycken ofärdigh och odugeligh, hwilket kommer commendantens 
bönder till att byggia. Och [n]u försuttit tingztimman och icke äre tillstädes. 
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 Oluff Oluffson i Öhne, Anders Nilsson i Miälle, Oluff Giölsson i Miälle, saakfälles hwar-
thera till 3 m:k. Penninger  9 m:k.    [fol.259v] 
 
2. Oluff Larsson klåckaren angaff i rätta thet Oluff Oluffson [i] Hägle medh fyra wittnom 
öfwertygade att han hafwer lagdt Oluff Oluffson i Torp till tyfferij, skall hafwa stulit den kit-
tellen bort som klåckaren miste. Förewänder sigh der aff icke ens wetta, uthan i dryckenskap 
månde göra, säger till den ända det sagt, att skrämman, rättar sin ordh och dem igen kallar. 
 Altså bleff han för widtz ordh saakfält till 3 m:k, effter det 20 cap. Tingm.b. 
 Oluff i Torp kiändes frij af rätten. 
 
3. Oluff Larsson fordrade Oluff Oluffson i Torp och hans hustru Sigri Jonsdotter i rätta, och 
dem medh wittnom öfwertygadhe att de hafwa skiählt sin hustru medh orörlige skiälsordh och 
en hora, dem de eij till neka kunde, uthan säije att omilde menniskior hafwa fört sigh medh 
honom uthi haat och onska. 
 Ärendet stältes under den nedrige rättens affsäijande, kunde han icke annat finna uthan 
dömbde Oluff Oluffson för sådane ohöfwiske ordh till 12 m:k, effter det 31 cap. Rådstugu 
Balken [i Stadslagen]. [fol.260r] 
 
4. Karin Andersdotter i Dagernääs bleff tilldömbt 3 tunnor korn för födorådh i Berge, hwil-
ken Rechart i Berge och hans syskon skole betala, hwar om the handslogos. 
 
5. Om Åkerängzgården wardt så affskiedat emillan de åtskilde hionlagh Oluff Nilsson och 
Kirstin Erichzdotter, gården skall werderas och åboet skärskodas, att den som gården affträder 
skall bekomma effter lagh sin dehl. 
 Remitteras under nästa landztingh att hon skall skaffa sigh beskiedh och richtighe skriff-
ter huru bewijssligh giäldh hon betalt och ährläggia skall. 
 
6. Oluff Oluffson i Öhne fordrar effter 1 tunna korn, som han låtit hafwer för 16 åhr sädhan 
till Giöl i Östbergh och räcker sin betahlningh igen. Bleff så affsagdt att Giöl skall gifwa 
honom en tunna korn till nästkommande höst. Rechart i Berge ähr och delachtigh in uthj be:t 
korn tunna, den de tillhopa hafwa skall. 
 
7. Oluff i Rixsiöön och Pehr Jonsson i Daalen, läth opbiuda Målungården 1 gången. 
 
8. Oluff Pehrsson i Måling opbiuder be:te Målungzgården den han åbor 1 gången. 
 
9. Oluff Oluffsson i Gienwoldh opbiuder Gienwoldh 1 gången.   [fol.260v] 
 
10. Hemmingh Nilsson i Stensgården opbiuder Stensgården 2 gången. 
 
11. Pehr Pehrsson i Hara opbiuder Haragården 1 gången. 
 
12. Brodde i Swedie opbiuder Swediegården 2 gången. 
 
13. Swän i Höjen opbödh be:te Höjen 2 gången. 
 
14. Desse effterskreffne hafwa försummat byggia sin bogårdh och är ofärdigh, och angifwes 
aff kyrckiowärdarne, nemligen 
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15-22. Erich Erichsson i Hoff, Jon Sundwidzson i Mälbyn, Anders i Miälle, Ehlias i Nampn, 
Carl i Rasten, Pehr Jönsson i Giälstadh, Lars Stensson i Giälstadh, Oluff Larsson i Gien-
waldh,\saakfälles hwarthera/ till sine 3 m:k. Summa 24 m:k. 
 
 
 
 

Ting 30 maj 1654 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 3r–4r, ÖLA. Originalprotokollet skadat, renovation i 
Svea hovrätt saknas. 
 
Anno 1654, den 30 maj höltz lagha tingh \uthi Frössöö tingelagh/, nährwarandes well:ta Erik 
Matzon uthi befallningzmans stelle, och effterschreffne sutto i retten, nembl. 
 Pedher Persson i Berge  Erik Larsson i Brecke 
 Oluff Giölsson ibidem  Per Nielsson Suedie 
 Oluff Olufsson i Regssiöö  Hans i Fanbyen 
 Måns Olufsson i Tanne   Erich Giölsson i Berge 
 Per Joensson i Hara  Hemmingh Nielsson i S[t]ensgård       
 Per Joensson i Daalen  Per Giölsson i Wagle 
 
1. Oluff Eriksson i Östbärgh hafuer möökränckningh bedrifuit och barn aflat medh Britha 
Toolsdotter ifrå Optandh i Brunflo sochn; män effter han henne till ächta taga låfuar, saak-
feltes han effter dedh 3 cap. aff Gifftamålabalcken bötha – 20 m:k till treesk[iptes.] 
 
2. Pedher Joensson ifrå Gusta och Brunflo sochen, sam[pt] Per Efastsson i Erickzgården, 
fullmächtige gi[ordhe] å Oluff och Hans Olufz sönner sampt Brith[a] och Christen Olufz 
döttärs \wegnar/ ifrå Steensgå[rd], kiäradhe till Per Giölsson i Vagle effter […] små slåtte-
teegor som han till sigh lööst [hafwer] och undan deras fädernes ahrfue gårdh kom[ne?] ähr, 
sådant till oförsörgda barnens går[…] ahrfue jordh igen[?] winna; Så alldenstu[nd  ... ] åhrs 
protocollet nähr dedh ährendet för[…] tillstädes ähr, remitterades saaken till […] landz-
höfdingens ahnkompst och ded […] emädan tolfmän der öfuer tillf[…?] proff hullit hafue. 
Doch i med[ler tijd] slår Per Giölsson höö detta åhret på een […] 
 
3. Kyrckiowerdarne Jöens oppå Andersöen oc[h …?] oppå Degernääset, kierade till Olu[ff 
…?] i Huattiom och Owijken sochen [- - - ?] honom aff kyrckioskrifuaren [- - - ?] skyldigh 
wara och kyrckioboo[rdet - - - ] skall[?]. Resolutio. Emädan såso[m - - - ] retteligen uthledes 
kun[ - - - ] lors rest måste sielff s[ - - - ] kunningh ähr neste tin[gh - - - ]  [fol.3v] 
 
4. Föraren Hindrich Honeman låther trijdie gången opbiuda tuenne gårdar uthj Vällwijken 
som han sigh tillhandlat och kiöpt hafwer. 
 
5. Oluff Olufsson i Rägsiöö opbiuder någon jordh som han och Pedher Joensson i Dalen till 
sigh inlöst hafua. 
 
6. Larss Steensson i Bälstadh rächte Oluff Helliesson i Huattingh handen effter tolfmäns 
lägningh betala honom för sitt åbo oppå Bälstadh hemmanet, nembl. nijo r.d:r, och sådant op-
på tuenne terminer. 
 
7. Emädan såsom lendzman well:te Erik Matsson ähr uthj Måns Spielleri igenom een skrif-
uelse skammeligen förwitter hafua een hoop kornhuus spannemål som der resterade optagit, 
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bordtsåldt och sigh till godho förskingrat; och fördenskull aff allmogen ett sanferdigdt skåtz-
mål begiertte, om han sådant bedrifuit hafua. Altså gofwo dee samptlige honom ett gått bewijs 
och honom der ifrå alldeles frij sadhe. Doch bekienner han sielff sigh 3 t:r hafua opburit, som 
h:r Torsten igenom skrifuelse kunigat hafwer. Elliest finnes stoora fauter uthj Spielleri längdh, 
och een deel der iblandh fattige som huus armede skrefne ähre, huar oppå welbe:te Erik Mats-
son beskiedh ter låfwar. 
 
8.  Hans Olufsson i Geenwal låther opbiuda Genwall gården andre gången.  
 
4. [!] [Oluff] Persson i Stackrijs låter opbiuda Stack[rijs g]ården förste gången. 
 
5. - - -  änckia[?] opbiuder Målängz gården trjdie [gången], förståendes yttre gården. [fol.4r] 
 
6. Eskill i Hara opbiuder sin gårdh tridie gången, frendom till återlösen. 
 
7. Suän i Högen opbiuder sin gårdh tridie gången. 
 
8. Per Pålsson i Suedie opbiuder Suedie gården förste gången. 
 
9. Per Olufsson i Mälbyn opbiuder sin gårdh andre gången. 
 
 
 
 

Ting 7 december 1654 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 28, ÖLA.  
 
Anno 1654 den 7 decemb. höltz laga tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes befall-
ningsman ehrligh och förståndigh Jacob Christophersson Steenklyfft, sampt de 12 edsworne 
laghrättesmän. 
 Pehr Pehrsson i Berge   Måns Erichsson i Orwijken 
 Pehr Jonsson i Hara  Måns Oluffsson i Tandh 
 Pehr Jonsson i Dalen  Oluff Giölsson i Giäle 
 Hemmingh Nilsson i Stensgårdh Swän Larsson i Tandh 
 Reckort Hemmingsson i Berge Hans Larsson i Fanbyn 
 Pehr Giölsson i Wagle  Jöns Jöransson i Degernäs 
 
1. Hans Larsson i Fanbyn sattes uthi tolffmäns längd, och afladhe medh hand å booken sin 
edh. 
 
2. Erich Matzsson lähnsman, Pehr Jonsson i Dalen och Swän Larsson i Tande sattes till 
målzmänn för Oluff Nilsons barn i Åkerängh, hwilken åthskildh är medh sin hustru Kirstin 
Erichzdotter \en fåhne/. Emädhan hon äger en systerlott i gården Åkerängh, eftterlät hon den 
till lössn till sine barn för 24 r.d:r, och aldrigh mehra skall hafwa der att fordra någon arfzrätt 
\i gården/, uthan när barnen komma till sin mogan ålder, den behålla, der deras rådh kan sigh 
sträckia, att inlösa. [fol.28v] 
 
3. [Text saknas.] 
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Ting 6 oktober 1655 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 56r–57r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3136, fol. 299v–300v, RA. 
 
Anno 1655 den 6 octob. höltz laga tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes lähns-
skrifwaren ehrligh och förståndigh Lars Jönsson uthi befallningzmans ställe, sampt de 12 
edsworne laghrättesmänn. 
 Måns Erichsson i Ohrwijken Oluff Oluffsson [i] Rijckzsiöö 
 Pehr Jonsson i Hara  Hemingh Nilsson i Steensgårdh 
 Pehr Jonsson i Daalen  Oluff Giölsson i Giäle 
 Pehr Giölsson i Wagle  Reckort Henningsson i Långåker 
 Swän Larsson i Tande  Hans Larsson i Fanbyn 
 Jöns Jöransson i Dägernäs  Nilss Hansson i Nampn 
 
1. Pehr Giölsson i Wagle, Jöns Jöransson i Degernäs och Nilss Hansson i Nampn, blefwo 
satte uthi tolffmäns längd och giorde sin edh å book. 
 
2. Lähnsman Erich Matzsson angifwer een höghmåls saak i rätta, huruledes een ungh 
drängh, Erich Jönsson i Walla benämndh, hafwer \uthi druckenskap och ijfrigt modh, för 
någon tijdh/ speent Steen Morthensson i Gienwall \med foten/ för magan, hos Henningh i 
Steensgården, och effter nijo weckurs förlopp är han dödh blefwin, och wittnat honom Erich 
dödhen till. Pehr Jonsson i Molstadh, som war tillstädes när prästen besöckte honom medh 
sacramentet \det samma bekiende/ och att hustrun måtte räckia effter hans dödh. Många 
wittnen framstego och bekiende att han hafwer klagat sigh siukligh aff des sparkande.  
 Något effter Steens dödh, [fol.56v] för än lähnsman fick saaken wetta, är han affrymbd till 
Norrige der han nu wistas. Henningh i Steensgårdh och Pehr i Stackrijs bekienna att drängien 
Erich förlijktes medh Steen den tijdh han lefde, gaff honom en r.d:r att der oppå aldrigh mehra 
talas skulle. Tilspordes Steens hustru Ragnil om hon ståår effter hans lijff, der till hon swara-
de sigh hafwa honom tillförende förlåtit, och icke sträfwar effter hans lijff värsta, uthan ställer 
saaken uthi Gudz och öffuerheetens händer. Så emädan drängen Erich icke tillstädes är, \och 
ingen weet stort at säija hwar han månde wara/ i Norrige, remitteres saaken den högha öfwer-
heetz nådige resolution. 
 
 Anders Oluffsson i Orrwijken opbiuder be:te Ohrwijken 1 gången.  [fol.57r] 
 
3. Tohl Jonsson [Olufsson] i Kyrckiobyn ähr lageligen stämbd till tingz och försuttit sin 
tijdh. Saakfälles effter det 33 cap. Tingmålab. till 3 m:k. 
 
4. Jöran Erichson i Wästerhuus ähr och för swarlösa saakfält till 3 m:k. 
 
5. Jon Pehrsson i Torp hafwer slagit Oluff Rederson i Torp twå blodhsår med een faatringh 
uthi ansichtigte[!], bleff Jon effter det 10 cap. Såramål medh willia, saakfält till 6 m:k. 
 
6. Pehr Oluffsson i Mälbyn för tingz försummelse, saakfältes till 3 m:k, efftersom Giöl i 
Östbergh klagar honom ahn för ohägn. [Texten överkorsad, senare tillagt:] Bleff frijkänt. 
 
7. Jöns i Dägernäs opbiuder Wästergården i Filstadh förste gången. 
 
8. Erich Giölsson i Berge opbiuder be:te Bergegården tredie gången. 
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9. Anders Nilsson i Miälle opbiuder Nampn och Knytta förste gången. 
 
10. Torpgården och opbiudes 2 gången [till närmaste odelzman, den att inlösa]. 
 
 
 
 

Ting 22 december 1655 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 73r–73v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3136, fol. 313r, RA. 
 
Anno 1655 den 22 decemb. höltz lagha tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes be-
fallningzman ehrligh och förståndigh Jacob Christophersson, sampt de 12 edsworne laghrät-
tesmänn. 
 Måns Erichsson i Ohrwijken Måns Oluffsson i Tandh 
 Oluff Oluffsson Rixsiöö   Pehr Jonsson i Hara 
 Oluff Giölsson i Giäle   Hemmingh Nilsson i Steensgårdh 
 Pehr Jonsson i Daalen   Swän Larsson i Tande 
 Pehr Giölsson i Wagle  Reekort Hemmingsson i Långåker 
 Jöns Jöransson i Dägernäs   Hans Larsson i Fanbyn 
 
1. Lähnsman Erich Matzsson androgh i rätta thedh en ungh drängh, Jon Månsson i Sunde, 
hafwer belägrat een giänta Britha Morthensdotter, som tillförende \af een annan/ besofwen är, 
och medh henne aflat barn, hwar till Jon eij neka kunde, uthan bekiende sin syndh och den 
ångrar aff hiertat.  
 R. Den ringa rätten kunde honom icke befrija, uthan Jon dömbdes effter Tingmåla rätten 
om straff i missgierningom och höghmålom \1 cap. 5 vers/ till 20 m:k. 
 Och kåhnan Britha böthe halfpart der emot, 10 m:k. 
 
2. Lähnsman opbiuder Bengdt Morthenssons och Oluff Stigsons, Morthens på Andersöö 
och Agnis änckias jordh för twänne åhrs uthlagors räst, emädan de ähre uthfattige och huus-
arm, och äga hwarken koo eller soo. 
 Remitteres till höghwälb. landzhöfdingens ankomst. [fol.73v] 
 
3. Filstadh gården opbiudes förste gången. 
 
4. Oluff Pehrsson låther biuda Östergården i Stackrijs, tredie gången. 
 
5. Erich Giölsson opbiuder Bergegården 3 gången. 
 
6. Oluff i Rixsiöö opbiuder Bräckegården 1 gången. 
 
7. Anders Oluffsson låther opbiuda Swedie gården 1 gången. 
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Ting 15 juli 1656 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 93v–94, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3137, fol. 359r–360r, RA. 
 
Anno 1656 den 15 julij höltz lagha tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes landz-
skrifwaren, ehrligh och förståndigh Lars Jonsson, sampt de 12 edsworne laghrättesmän, nem-
ligen. 
 Pehr Pehrsson i Berge  Måns Oluffson i Tanne 
 Måns Erichsson i Orwijken  Oluff Giölsson i Giäle 
 Pehr Jonsson i Hara  Jöns Jöransson i Dägernäs  
 Oluff Oluffson i Rigzsiöö  Nils Hansson i Nampn  
 Hemmingh Nilsson i Stensgård Swän Larsson i Tanne 
 Pehr Jonsson i Dalen  Per Giölsson i Wagle 
 
1. Oplästes H. K. M:tz placat om barnamordet. 
 [Text i renovationen, § 2:]  
 Såsom ock höghwälborne landzhöfdingens ankompne skrifwelsse, angående de oböxlan-
de nye torpställen och fijskerijn. 
 

2. Effterfrågades om Storböndagz-brott. 
 [Text i renovationen, § 3:]  
 Effterfrågades grangifweligen om Stoorböndagzbrott, om någon funnes uthi tinglaget, 
som dem öfwerträdt hafwa, der till allmogen aldeles nekade, uthan att de alle dagarnor söckt 
Herrans huus. 
 
3. Opbiudes Oluff Oluffsons i Geenwaldh, Bengdt Mortensson i Geenwaldh och Morthen 
Oluffsson i Andersöö, deras gårdar 2 gången, för chronones twänne åhrs uthlagor. 
 
4. [Text saknas.] [fol.94r] 
 
Desse effterskreffne huusmän [blefwo taxerade och bewilliade åhrligen så längie de huusman 
sittia och giärningzkarlar ähro] i tingelaget. 
       riksd:r silvermynt 
    [tingsrätten] [hovrätten] 
 Lars Larsson, lijnwäfware, \bevilliade åhrligen/  
       för sigh och sin drängh       1 ½   2 d:r  8 öre 
 Pehr Larsson, skräddare, ung karl         ½           24 öre 
 Oluff Månsson i Tande, skomakare         ½           24 öre 
 Pehr Andersson i Norderöhn, skräddare         ½           24 öre 
 Oluff Jonsson i Nampn medh sin son      1      1 d:r 
 Anders Oluffsson i Dägernäs, smedh      1      1 d:r 
 Oluff Andersson, murmästare i Rasten         ½           24 öre 
 Jöns Erichsson i Månsåås, smedh      1      1 d:r 
 Anders i Höijen, skräddare          ½           24 öre 
 Erich i Målungh, skomakare          ½           24 öre 
 Jöns Månsson i Glassätter          ½           24 öre 
 Jöran Erichsson i Wästerhuus, huusman  16 öre          16 öre 
 Oluff Giölsson i Östbergh, huusman         ½           24 öre 
 Morthen Pehrsson i Målungh         ½           24 öre 
 Bengdt Larsson i Målungh          ½           24 öre 
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 Anders Oluffsson i Fanbyn          ½           24 öre 
 Jon Pehrsson i Orwijken, huusman         ½           24 öre 
 Erich Larsson i Orwijken          ½           24 öre 
 Johan Swänsson i Bräcke          ½           24 öre 
 Lars Mickillsson i Stackrijs          ½           24 öre 
 Morthen Erichsson, ibidem          ½           24 öre 
 Oluff Pehrsson i Stackrijs          ½           24 öre 
 Nils Broddesson i Åkerängh          ½           24 öre 
 Siul Stensson i Rixsiöö   16 öre            16 öre 
 Erich Jönsson i Hara          ½           24 öre 
 Pehr Pålsson i Backe, huusman  16 öre           16 öre 
 [fol.94v] 
 Nils Pehrsson i Målungh          ½           24 öre 
 Anders Pehrsson i Ladugården         ½           24 öre 
 Nils Andersson i Åkerängh   16 öre            16 öre 
 Oluff Erichsson i Miälle, handskmakare         ½             –  
 
 Pehr Jonsson, marcketenter, säger sigh gifwa commendanten 2 r.d:r om månadh. 
 Påhl Pehrsson, marcketenter, bor på Nyskantz. 
 
 
 
 

Ting 12 november 1656 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 99r–99v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3137, fol. 364r–364v, RA. 
 
Anno 1656 den 12 novemb. höltz lagha tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes 
landzskrifwaren förståndigh Lars Jonsson uthi befallningzmans ställe, sampt de 12 edsworne 
laghrättesmän, nemligen 
 Pehr Pehrsson i Berge  Nils Gunnarsson i Västerhus 
 Pehr Jonsson i Hara  Oluff Oluffson i Rixsiöö 
 Måns Oluffsson i Tande  Henningh Nilsson, Stensgårdh 
 Oluff Giölsson i Wagle  Pehr Jonsson i Dahlen 
 Rechort Hemmingsson i Långåker Jöns Jöransson i Dägernäs 
 Swän Larsson i Tande     och Pehr Gölsson i Wagle 
 
1. Förmantes allmogen medh högsta flijtt richtigt clarera sine wahnlige uthlagor medh 
rästen. 
 
2. Lähnsman [Erich Matzson] angifwer i rätta thedh Gunnar Pålsson i Månsås hafwer 
[giordt mökränckning med] belägrat Karin Oluffzdotter ibidem, och aflat barn tillsamman. 
Uthlofwar henne till ächta tagha willia. 
 Emädan hon af ächta sängh född är saakfälles hon till 20 m:k effter det 3 cap. G:m.b. L.L. 
 [Saakfälles Erich [Karin?] lönskeläije till 20 m:k effter det 3 cap. Gifftm.b. L.L.] 
 
3. Pehr Oluffson i Orwijken för oliudh [i tingzstugun tränne gånger,] saakfälles till 
[hwardera gången] 3 m:k [, belöper 9 m:k] [fol.99v] 
 
4. Pehr Oluffson åther för oliudh saakfälles för twänne gånger 6 m:k. 
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5. Oluff Oluffson i Rixsiöö opbiuder Torpgården 3 gången. 
 
6. Pehr Oluffson i Mälbyn saakfälles för ohägn – 3 m:k. 
 
7. Pehr Nilsson i Imnäs opbiuder Imnäs 2 gången. 
 
8. Mickill i Orwijken opbiuder Orwijkgården 3 gången. 
 
9. Erich Pehrsson i Orwijken opbiuder Orwijkgården 3 gången. 
 
10. Erick Giölsson i Berge opbiuder Bergegården 3 gången. 
 
11. Oluff i Torp opbiuder ett engie, kallas Grennelägden, 1 gången. 
 
12. Erich Matzson opbiuder Wästergården i Härkie 3 gången. 
 
 
 
 

1657 och 1658 
Protokoll saknas 
 
 
 
 

Ting 14 februari 1659 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 133r–134v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3142, fol. 391v–392v, RA. 
 
Anno 1659 den 14 februarij höltz lagha tingh medh allmogen på Frössöö sochn och tinglagh, 
nährwarandes befallningzman ehrligh och förståndhigh Daniel Bertillsson, sampt effterskreff-
ne lagrättesmän, nemligen 
 Pehr Pehrsson i Berge  Oluff Olufsson i Rijckzsiö 
 Pehr Jonsson i Hara  Pehr Giölsson i Wagle 
 Pehr Jonsson i Dalen  Swän Larsson i Tande 
 Rechort Hemmingson i Långåker Swän Pålsson i Höijen 
 Oluf Giölsson i Giäle  Oluf Oluffson i Öhne 
 Oluff Jonsson i Swedie        och Måns Olufson i Tande 
 
  Ofwanskreffne 
1. Tolffmännen afladhe sin edh, att de rättrådige vara skole, efftersökia H. K. M:tz och 
Sweriges chronos gagn och nytta. 
 
2. Oluff Oluffsson kopparslagare, fullmächtigh på Näs sochns wägnar, kärade till Hem-
mingh Nilsson lähnsman på Frössöö, att en stoor orichtigheet tillgår i Walle ferrijesundet, 
medh den wäghfarande, måste esom offtast förtöfwa sin tijdh, derföre will Nääsboerne för 
wägra Hemming sin färrie tull. Altså och emädan han ingen löhn kan åtniuta, opsadhe han sin 
tienst, och sielfwe försörria sigh färrjeman. [fol.133v] 
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3. Öfwerstleutenampten wälb:d Matthias Drakenstierna, hafwer låtit stämbdt sin opbördz-
man Erich Matzsson \till rätta/ hwilken uthj 2 åhrs tijdh hans räntor 1653 och 1654 bådhe här 
i Jämptelandh och uthi Giästrijkelandh af sine bönder opburit, och om händer hafft hafwer, 
\och derföre redo och räkenskap giöra måtte/.  
 Framladhe öfwerstleutenampten Erich Matzsons räckningh, daterat Frössöö den 12 
decemb. hwaruthi en prætention förehafdes, att tu hundrade och tiugu fyra d:r k.m:t skall wara 
uthaf \öfwerstl./ bönder i Giästrikelandh tagit pant föhre och insatt hos några bönder \i be:te 
Giästrijkelandh och Torssåker sochn/, som wittnesskrifften uthwijsar. Öfwerstl. \föregifwer 
sigh/ hafwa afskiedat och fullmacht gifwit be:te Erich Matzson att infordra sine räntor, och 
åhrligen räckenskap göra. Och till löhn uthi 2 åhrs tijdh gifwit honom sitt hemman frij för 
dess afgående ränta. Och till mehra flijttigheet hafwer öfwerstl. förährat honom tolff r.d:r. 
Hwarföre äskar öfwerstl. i rätta, att efftersom be:te Erich Matzson löhn tagit hafwer,\att han 
billigt bör clarera för räntan/.  
 Altså \war rättens sæntens och dom, att Erich Matzson böhr/ swara till be:te 224 d. k.m:t, 
och sökie sädan böndernes uthtagne pant som nedsatt ähr uthi Gästerijke landh, dedh bäst han 
gitter. [fol.134r]  
 
[Text enligt den renoverade domboken: fol. 392r:] 
4. Der näst will öfwerstleutnampten uti räkningen icke bestå som honom påfördt är, en post 
af ett hundrade och fäm daler k.m:tt. Öfwerstleutnampten säger att be:te summa skall wara 
tuenne reesor opfördh, der till Erik Mattzon aldeles neekar. En post à fyratijo dal:r som Erik 
Mattzon skall hafwa lefwererat åth bönderne i Gästrikelandh i Torsåker sochn som och 
öfwerstleut. icke beståå wille, huilke Erich Mattzon bekienner sig hafwe opburit mehra utaf 
bönderne än som tillkom öfwerstleutnampten, men öfwerstleutnampten föregifwer sådant 
wara af intet wärde. 
 Erich Mattzon är och uti en post skylldig tijo dal:r, item 2 dal:r 16 öre sampt fämpton 
dal:r som han haf:r tagit [fol.392v] af ladugårdz bonden Anders, der till han eij neka kunde. 
Altså blifwer summan 396 ½ dal:r k.m:tt, som öfwerstl. hafwer att fordra af Erich Mattzsson. 
Erick Mattzsson begiärte dilation medh betalningen till Gregorij marknadt, öfwerstleutnamp-
ten förehölt honom många gånger att han nöijachtige cautionsmän för sig ställa, eller betal-
ningen straxt föllia låtha. 
 
[5.] Angående det Erich Mattzon prætenderade oppå någre afkorttningz penningar som 
öfwerstleutnamptens, välb. Mathias Drakenstiernas donerade bönder i Gästrikeland och 
Torsåker sochn 1653, 1654 hafwa måst betala till befallningzman Jacob Hindrichsson bestå-
ende uti bröllopzgiärden, Konungens fordringzhästar, giästningz peng:r. Afkorttningz summa 
will öfwerstl. föga afweta, derom söker Erich Mattzon all godh underrättellse hoos landzcam-
mereraren wälb:de Pär Erichsson om be:te befallningzman ofwanrörde afkorttningz penningar 
opburit haf:r. Der så är att befallningzman hafwer kiändt ofwanbe:te afkortningz penningar 
under cronan, synes billigt wara sådant afdrages af Erich Mattzssons påförde summa och räst. 
 
[Originaldomboken, fol.134v:]  
NB 4. Morthen Pehrsson i Orwijken fordrade fyra rijkzd:r aff Pehr Oluffsson Målängh, 
hwilke penningar disputerades. Opskiötz till näste tingh. 
 
5. Erik Mattzon i Wästerhuus läth opbiuda 6 mälinger åkermåhl i Härckie tridie gången. 
 
6.  [Text saknas.] 
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Ting 26 maj 1659 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 144r–145r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3142, fol. 399r–400r, RA. 
 
Anno 1659 den 26 maij höltz laga tingh medh allmogen på Frössöö, nährwarandes lahns-
skrifwaren wäll:tt Lars Jonsson uthi befallningzmans ställe, sampt de 12 edsworne lagrättes-
män. 
 Pehr Pehrsson i Berge  Måns Erichsson i Orwijken 
 Pehr Jonsson i Hara  Oluff Olufsson i Rijckzsiö 
 Reckort Hemmingson i Långåker Måns Olufson i Tande 
 Pehr Jonsson i Daln  Swän Pålsson i Hougen 
 Jöns Jöransson i Dägernäs  Oluf Andersson i Fanbyn 
 Erich Larsson i Bräcken          och  Anders Andersson i Stocke 
 
1. Lähnsman Hemming Nilsson androgh i rätta, thet Jöns Hemminghsson i Slandrom war 
tillnembdh att föhra proviant åth Mattmar och såt hemma med tresko, hwarföre saakfälles han 
till 3 m:k. 
 Pehr Nilsson i Swedie, Brodde Broddesson och Anders Olufsson ibidem, Måns Olufsson 
och Oluf Nilsson i Åkerängh, hafwa ock sammaledes treskas att skiutza capitein Rammes 
folck när the marcherade här ifrån. Altså blefwo the af rättn saakfälte hwarthera till sin 3 m:k, 
effter det 33 capitell Tingm.b. L.L. 15 m:k. 
 
2. Wardt aff rättn slutit och samtyckt, att en tingh båth skall skaffas i Sunde och en på 
Frössöö, innan otta dagars förlopp, emädan the högeligen behöfwes uthi tinglaget, den wäg-
fahrande att befordra. [fol.144v] 
 
3. Oluf Matzsson, corporal under capiteinleutenampt Lars Anderssons compagnie, hafwer 
låtit stämbdt till rätta en krögare giänta Märit Siulsdotter, hwilken hafwer misstänckt honom 
för någre penningar som bort kompne ähre, uthur hennes kista, och måste wedergöra redo 
före. Tå spordes henne giäntan medh hwadh skiähl hon honom sådane misstanckor tillade. 
Swarade hon thet han wäxlade någre penninger medh henne den dagen, tå kom penningarne 
bort effter hennes sagu, och ingen annan än till honom der af fattat misstanckar, och kunde 
honom med inge wittnen widerbinda, utan han nekar aldeles. Giäntan kunde honom eij 
öfwertyga; altså bekiende hon inför rättn det wara skiedt af missförståndh, hwarföre togh hon 
corporalen frij för be:te tillmättningh. Och wardt hon effter det 20 cap. Ting.b. L.L. saakfälter 
till 3 m:k för witesmåhl. Emädan hon äger icke att bötha, straffes hon i stocken. 
 
4. Leutenampten Anders Kiämpe läth opbiuda Morthen Olufsons gårdh på Andersöhn, den 
han kiöpt hafwer, förste gången. [fol.145r] 
 
5. En ung drängh, Erich Jönsson i Walle hafwer hafft lönskeläger medh en ogifft kohna, 
Karin Jonsdotter i Grubbe, och aflat barn tillsammans. Tå spordes honom af rätten till om han 
rätte barnfadren ähr, der till han eij neka kunde. Will medh henne icke samtyckia någon 
ächtenskap, uthan sträfwar aldeles där emot. Emädan han ena mö kränckt hafwer, blef han af 
rättn saakfält för mökränckningh till 40 m:k, effter det 3 cap. Gifftm.b. L.L. 
 
6. Oluf Giölsson i Östbergh, Jon Ericksson och Oluf i Öhne, för swarlösa emot h. Märith i 
Mälby å tinget, saakfälles the hwarthera till 3 m:k för tresko. Penning.  – 9 m:k 
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7. Jöns Jöransson i Dägernäs läth opbiuda Wästergården Filstadh, den han till pant hafwer, 3 
gången. 
 
 
 
 

1659, utan datum 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 240r, ÖLA.  
 
Anno 1659 anpræsenterade Per Nilsson i Imnäs 3:ne kiöpebref, dhet första af dato 1648 d. 12 
februarij, lydandhes oppå någon jordh hwilken sålt ähr utaf Påfwel Nilsson i Swedie, Per Nils-
son ibidem och Brita Nilssdotter, och in summa för berörde jordh gifwit 74 r.d:r. [Härefter 
annan skrivare:] Framladhe och be:te Pädher Nilsson ett kiöpebref daterat i Imnäs den 28 
octob. anno 1652, innehållandhes oppå någon iordh som honom såldher är af hans brodher 
Måns Nilsson, för penningar tre richzd:r \och 1 ort/, hwilken jordh be:te Måns Nillsson ige-
nom arff tillfallen är, och såledhes dher före till fullo nöijo uthlöster, och afbetaltt. Samma-
ledhes framwiste Pedher Nillsson sin halfbrodhers Påwell Nilssons kiöpe- och quittebref af 
den 16 septemb. 1654, hwar uthinnan han bekienner sigh nöijachteligen wara betaltt för sin 
tillfallne ahrfzrätt i be:te Imnäs, såsom och utj breff sone och godh willia hafwa opburitt twå 
richzd:r. 
 
 
 
 

Ting 18 september 1660 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 191v–193v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3142, fol. 426v–429v, RA. 
 
Anno 1660 den 18 septemb. höltz lagha tingh medh allmogen på Frössöö, wederwarandes 
befallningzman ehrligh och wäll:tt Daniel Bertillsson, sampt de 12 edsworne lagrättesmän. 
Nembl. 
 Pehr Pehrsson i Berge  Måns Ericksson i Ohrwijken 
 Oluff Oluffsson i Rixsiöö  Pehr Jonsson i Hara 
 Swän Larsson i Tande  Rechort Hemingsson i Berge 
 Oluff Jonsson i Swedie  Jöns Jöransson i Dägernäs 
 Swän Påhlsson i Höijen  Oluff Oluffsson i Öhne 
 Erick Giölsson i Berge      och Oluff Giölsson i Giäle 
 
1. Befallningzman Daniel Bertillsson påropadhe lähnsman Hemingh Nilsson i Stensgårdh, 
som alle chrones saaker angifwa skulle, fans icke wara tillstädes. Saakfälles han till 3 m:k för 
olydno. 
 
2. I lijka måtto saakfälles en tolffman, Oluff Oluffsson i Öhne, som ock icke tillstädes war, 
3 m:k. 
 
3. Lars Tholsson i My ähr stämbder till tinghz, att swara till någre ären[der] och hafwer 
absenterat sigh, saakfälles för olydno till 3 m:k, effter dedh 33 cap. Tingm.b. L.L. 
 



 29  

 

4. Landzgevalliern Elloff Oluffsson ahnklagar desse effterskreffne hafwa försummat för-
ledin sommar byggia sin landzwägh. [Texten överkorsad.]   [fol.192r] 
 
5. Befallningzman opbiuder Nilss Halfwarssons gårdh i Hoff \4 tundlandh/, Erickzgårdh i 
Wagle 3 tundlandh och Oluff Carls gårdh ibidem 3 ⅙ t. till näste slächt och bördeman, effter 
be:te hemman hafwa nu uthi twänne åhrs tijdh legat så godt som osådde, och inge uthlagor till 
chronan derföre gifwit och ährlagdt. Och der bördemännen willia nu samma hemman opbruka 
och chronones uthskylder betala, skola och må de niuta sine odelsgårdar. Elliest kiändes 
jorden under chronan. 
 
6. Pehr Jonssons gårdh i Giäle 2 ⅔ t. hafwer och legat ödhe uthi 2 åhrs tijdh. Opbiudes i 
lijka måtto näste bördeman. 
 
7. Måns i Ohrwijken bleff aff rätten samptyckt att wara målzman till Pehr Jonssons dotter, 
Karin benembdh, i Ohrwijken. 
 
 Ländzman Henning Nilsson angaff i rätta thedh Erick Grut i Wästbyn ähr berychtat för 
tiufnadt, i dedh han skall hafwa någre saaker bortstullit ifrån Anna Jonsdotter i Ohlstadh och 
Pehr Ericksson ibidem. Framhafdes be:te Anna och blef aff rättn tillspordt hwad saaker hon 
bortmist hadhe, bekenner hon, en k[å]pa, en tröija, lakan 2 st. En duk, och ett handk[l]ädhe, 2 
garnharfwer, en bohl ost, något roghbrödh, någre buntar hampa, uthi ett lofft och herberge. I 
lijka måtto bekenner berörde Pehr hafwa mist en kåpa, ett förklädhe, ett halft lispund kiött, i 
herberge inom låste döran. 
 Tillfrågades aff rätten be:te Anna och Pehr Ericksson hwem de misstänckia kunde, som 
skulle ofwanberörde deras saker hafwa bortstulit, bekiänna the fulleligen oppå Erich Grut, och 
säija, att ingen annan hafwer tagit wåra saaker bort ähn be:te Gruten, som kiörde här om. 
 Tillspordes först be:te Pehr, medh hwadh skiähl han kunde honom till tiufnadh binda. 
Först säger han att Erick Grut kiörde samma afton \trettondaghznatten/ om sin gårdh op till 
Hallen, och om natten der effter [fol.192v] reste han tillbaka. Altså hafwer Pehr och änckians 
son Jon räckt sporet ifrån sin gårdh neder på issen. Gunnar i Hoff och Måns i Åhrwijken 
bekenna att samma spor och fälar som opmedh herberget war, hafwa the räckt alt neder på 
issen, in till der slädan ståt hadhe, anten den samma då hadhe fijn skor eller gådt med strom-
por, kunde de icke wetta. Men sporet som kiördt war, bekenner Pehr Erichsson och änckians 
son Jon Hemminghson att the hafwa räckt och effterfölgdt, alt ifrån dedh Gunnar och Måns 
som wittnade, ifrån issen widh gårdhen öfwer Stoorsiön och in uthi Erick Grutz gårdh. Enär 
de dijtt kommo hafwa the kallat uth be:te Erich Grutt och honom tillfrågat, om han hadhe sedt 
eller hört någon fahra fram, som deras saaker hafwa bortstullit, då badh han dem ransaka 
w[ä]gen åth Krokom, der som finnsoldaterne liggia. 
 Effter be:te Erich [G]ruth ähr i dagh offenteligen för rätten tillagdt tiuffwerij, och nu will 
han sigh der ifrån leda. Altså framwiste han någre sönder skurne pieltor aff deres bortkompne 
klädher, hwilka äganderne \igenkiände/ och be:te Erich \föregifwer sig samma/ sönderskurne 
plagg funnit uthi Krokoms skougen. Emädan Erich wites tiufnadh, påladhes honom aff rättn 
sigh medh 12-manna edh derifrån ledha och befrija.   [fol.193r] 
 
8.  Befallningzman Daniel Bertillsson ahnklagade för rätten Erick Grut, dedh han 1658 om 
hösten hadhe olofwandes borttagit hans båth widh Skantzen, och icke den samma igen 
bekommit haffwer. Erick bekenner att befallningzmans tienare \Samuel/, som nu borta ähr, 
hafwer lånt sigh samma båth. Står nu och bedes föhre. Erick saakfälles effter dedh 4 cap. 
Kiöpmålab. L.L. till 3 m:k, och betalar befallningzman en så godh båth igen. 
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9. Desse effterskreffne saakfälles för tresko i skiutzfärdh, hwartera 3 m:k. Påhl Påhlsson i 
Swedie, Brodde Reddersson i Swedie, Påhl Pehrsson i Åkerängh. Löper penningar, effter 
dedh 33 cap. Tingzb. L.L. 9 m:k 
 
10. Ahngifwer wällärde h:r Erick Jonæ, cappelan i Sunde, som förträder kyrkioherdens ställe, 
desse effterskreffne hafwa försummat nästförflutne stoorböndagar 1660: 
 Jöns Jönsson i Månssåsen försumat den förste stoorböndagen, saakfälles han effter 
Kongl. Maij:ttz uthgågne placat till – 40 m:k. Pehr Erichsson i Månssåsen och försummat den 
förste böndagen, saakfälles – 40 m:k. Item Pehr Erichsson i Månssåsen försummat och förste 
storböndagen. Sakfälles och till – 40 m:k. 
 Desse saakören delas till kyrckian och de fattige.   [fol.193v]  
 
11. Lähnsman Hemmingh Nilsson i Stensgårdh bekienner thedh han hafwer låtit stämbdt 
Gunnars hustru i Wästerhuus och Pehr Larssons hustru ibidem till tingz, efftersom de skola 
uthi någre twistige ährender swara. Och aff tresko försuttit tingztiman. Saakfälltes the 
hwarthera till sine 3 m:k. Löper penninger 6 m:k, effter dedh 33 cap. Tingm.b. L.L. 
 
12. Oluff Giölsson i Berge fordrar på sin sons Oluff Olufssonz wägnar någre knechtepen-
ninger à 15 r.d:r, som hans sons rothebönder skyldige ähro. Nembl. Pehr Pehrsson, Rechort 
Oluffsson, Erick Giölsson i Berge och Morthen i Mälbyn. Till be:te skuldfordran willia de 
sigh undandraga medh fåfänghe inwänninger. Lij[k]wäl, effter någon tijdz förhalande, bleff 
saaken dem sielfwe emillan slutin, och de bewilliadhe hans son otta dal:r, löper 2 r.d:r på 
hwar bonde, och 2 r.d:r skall be:te Oluff Giölsson lefwerera på sin quota. 
 
13. Desse effterskreffne angifwes hafwa försummat hans excell:ts h:r rijckzrådetz och 
gouverneurens befallning om någre knechtepenninger som de betala skulle till en änckia i 
Dalen. Saakfälles the hwarthera till sine 3 m:k. Erich Pehrsson i Dägernäs, Måns Oluffsson i 
Åkerängh, Jöns ibidem. Löper penninger 9 m:k.  
 
 [Följande paragrafer saknas i originalprotokollet. Renoverade domboken fol.428v:] 
 
Swän Pärsson i Lunde fordrade Jacob Olsson i Målung till rätta, och prætenderade effter 40 
r.d:r som han honom för 5 åhr sedan länt hafwer, och nu äskar han be:te penningar igen att 
winna. Så emedan be:te Jacob är utfattig worden och wet sigh inga medell eller utwäg dem att 
erläggia, utan opdrager Swän halfwe gården i Målungh som kallas Stensgården, hwilken 
Jacob af Pär Jonsson i Dalen och Olof Giölsson i Giäle inlöst hafwer, som till pant utsatt war 
och quittantzierne utwijsa. Så emedan Olof Olsson i Richzssiöö hafwer kiöpt den andre 
halfwe gården i be:te Målung, kallas Larsgårdh, för 90 r.d:r, sattes dette ärendet uti rätten och 
wardt slutit och dömbt, att effter som Olof mera penningar inlagt hafwer skall och må utlösa 
Swän som mindre ägande är, hälst effter utgångne påbudh emotsträfwer att twänne skola 
bruka ett hemman tillijka. 
 
Olof Olsson i Rijxsiöö högeligen sig beswärade öfwer det myckla förrådh som han åhrl. åhrs 
draga måste till hustru [fol.429r] Sara i Målung och nu finner han sig af ålderdoms swagheet 
der till aldeeles för tungt falla. Tillbödh hennes slächtinger halfwe gården som kallas Lars-
gården, den han till pant hafft hafwer för 90 r.d:r, och den halfwe Steensgården han måste 
effter lag inlösa af Swän i Lunde för 40 r.d:r. Synes gården wara högt uti penningar stegradh 
och lijkwäl will han hafwa sin fullnadt uti förrådet. Wardt af rätten samtycht att hustru Sara i 
Målung skall niuta på gården till födo uti sin lijfztijdh 2 mälingar åker och 4 lass slott till att 
föda en koo, en get och fåhr medh, och detta skall förstås af alla dhe som någon pant i be:te 
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Målungzgården inlagt hafwa, henne änkian tillsättia och underhålla, huar effter sin quota. 
Detta samtychte Olof effter nämbden dem emellan afsagt hade. Men altijdh war Olof begiär-
andes sine penningar igen och ingen fans af arfwingarne som kunde honom igenläggia. 
 
Färgieman i Wästersunde Jon Månsson anklagar sin målzman Pär Olsson i Orwijken det han 
för 16 åhr sedan hafwer effter sin salig fader och moder om händer tagit desse effterskrefne 
partzeler, 2 ½ koo, 2 får, 30 skylar korn, wärderat uti 5 tunnor korn. Oppå bem:te korn är 
lefrerat 3 t:r till färgeman, räster 2 t:r. 44 kakur brödh, ett sparlakan för 1/2 rixd:r. En kijsta 
för 1/2 r.d:r, för allan små byggenskap i gården fans 1/2 r.d:r och ingen räkenskap derföre 
giordt. Och nu fordras af rätten att be:te Pär Olsson  [fol.429v] skall här om all nöijachtig redo 
giöra som lag säger, effter det 20 cap. Gifftm.b. L.L.  
 Pär Olsson bekienner att kornet skall wara medh boskapen 1644 åhrs feigde kommen uti 
de swenskes händer. Då framtredde Nilss Månsson i Stocke och Pär Månsson i Glassätter, 
wittnade, att be:te korn blef infördt uti Pär Olssons ladu i Kyrkiebyen med mera som op-
technat är, och i förwarning anammat. Be:te Pär inwänder med fåfäng insagur och tijdzför-
halande, hwilken af rätten fanss af intet wärde. Rätten erkiände altså att Pär Olsson måste till 
ofwantalde partzeler swara och betala, effter som han sig derifrån eij leda kan. 
 
Jon Larsson i Tande blef af rätten tilldömbdt att betala Pål Pålsson i Åkeräng en r.d:r och half-
ort, effter han hafwer rächt hanss hustru handh, att swara för smoles[?] giäldh be:te 1 r.d:r 1/2 
ort, som Påhls hustru hade att fordra. 
 
Nilss Andersson i Knytta, opbiuder 3 tunnelandh ibidem, förste gången. 
 
 
 

 
Ting 20 maj 1661 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 17r–18r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3142, fol. 458–459v, RA. 
 
Anno 1661 den 20 maij höltz laga tingh med allmogen på Frössöö, vederwarandes chronones 
befallningzman, wäll:tt Daniel Bertillsson, sampt de 12 edsworne lagrättesmän. 
 Pehr Pehrsson i Berge  Oluff Oluffsson i Rixsiöö 
 Måns Ericksson i Ohrwijken Erick Larsson i Breke 
 Pehr Jonsson i Hara  Pehr Giölsson i Wagle 
 Erick Giölsson i Berge  Swän Larsson i Tande 
 Reckort Hemmingsson i Berge Jöns Ericksson i Månsåås 
 Jöns Jöransson i Dägernäs        och Oluff Andersson i Fanbyn 
 
1. [Resten av sidan oskriven. Text saknas ochså i renovationen.]  [fol.17v]   
 
2. Befallningzman förmante allmogen om ödeshemmanens opkiörande och omstängiande, 
allmogen uthlofwade dem häfda willia, det bästa som de kunna. 
 
3. Leutenampten Anders Pehrsson Kiämpe läth opbiuda Morthen Oluffsons gårdh på An-
dersöö och Pehr Anderssons dehl ibidem, andre gången. 
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4. Samma dagh inlade uthi rätten Oluff Jonsson i Stackrijs en berättning hwar uthi han 
angaff att Påhl Påhlsson i Åkerängh skall hafwa förledin wintter sidst uthi åkeföhre, om 
nattetijdh opbrutit en slå aff sitt herbergh och afhändt någre kläder, en råck, ett paar böxer, en 
lapp mundh, och ett halfft pund lijn. Tå bleff be:te Påhl Påhlsson inkallat, och tillkiänna gifwit 
ofwantalde beskyllningh, till hwilken han grafweligen nekar och swär, sigh aldrigh det ring-
aste aff Oluffz godtz hwarcken stulit, mycket mindre gömbdt, uthan står högeligen oppå sigh 
medh edh purgera wille. Förtälde att han samma natt körde ifrån Hackås qwarn och heem till 
sitt huus, och effter det wägen lågh om be:te Oluff Jonssons gårdh, ähr Påhl som körde om 
natten beskylter blefwen. Oluff hafwer låtit ransaka uthi Påhls gårdh och icke funnit det 
ringaste aff dedh bortkomm[it] ähr. Effter det 19 cap. Tingm.b. L.L. pålades aff rätten, det 
Påhl Påhlsson sigh sielff 12 ifrån sådant skambligit ryckte befrija.   [fol.18r]   
 Effter någon stund inkom be:te Påhl sielff tolffte medh ehrlige bofaste män, och någre 
ryttare, hwilka honom frij giorde för ofwantalde witesmål, medh edh å book. Oluff Andersson 
i Fanbyn, Oluff Oluffsson ibidem, Anders Oloffsson ibidem, Pehr Jönsson i Målstadh, Jöns 
Jöransson Dägernäs, [Ö]nne Siulsson i Råå, Pehr Swänsson i Hegla, Anders Månsson i 
Åkerängh, Mattias Bredwidz, Nilss Kaij [Skeij] och Måns Karr. 
 [Resolutio.] Effter aflagdan edh bleff Oluff Jonsson käranden, bundin effter det 20 cap. 
Ting.b. L.L. för witesmål till 40 m:k. 
 
5. Anders Pehrsson i Östersunde, är uthi oppenbara roop och ryckte kompnen, i det han 
skall hafwa bårat någre hohl oppå kyrkioherbergz wäggen i Frössöön, och der låtit uthrinna en 
stor del af [chronones] der inneliggiande spannemåhl, hwar till be:te Anders Persson enstän-
digt neekar. Blef honom förthenskuld af rätten imponerat, sigh der ifrån lagligen leda. Altså 
löftade Pehr Pehrsson i Berghe, för sin mågh Anders Pedhersson, att han skall wara tilstädes 
att swara å nästkommande lagha tingh, till saackens wijdare åtal, och bättre examinerande. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 31 augusti 1661 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 29r–30r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3142, fol. 465v–467r, RA. 
En punkt som togs upp under detta ting är beskriven på ett separat blad i häradsrättens dombok, fol. 31r–v. Den 
punkten saknas i den renoverade domboken. 
 
Anno 1661 dhen 31 augusti höltz extraordinarij lagha tingh medh ransackningh på Frössöön, 
wedherwarande chronones befallningzman ehrborne och wälbetrodde Daniel Bertilsson sampt 
dhe 12 edhsworne laghrättesmän. 
 Pher Phersson i Berghe  Swen Larsson i Tanne 
 Pher Giölsson i Waghle  Regort Hemmingzsson i Berghe 
 Jöns Ericksson i Månssååssen Oluf Andersson i Fanbyen 
 Jöns Jöransson i Degernääss  Oluf Olufsson i Rijxssiöön 
 Erick Nilsson i Dahlen  Oluf Olufzon i Öhnne 
 Pher Gundhmunsson i Hara  Måns Ericksson i Orrwijcken 
 
4.[!] Ländzmannen Hanss Jonsson hafwer antaget ett chronohemman, neml:n Nils Halfwars-
sons i Hoff, effter h:r befallningzmannens inrådhandhe, och nu dhet samma upbiudher förste 
gånghen. 
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3. Landzskrifwaren wäl:tt Lars Jonsson Roshemius begiäradhe af rätten een sexmanna syyn 
och rådgångh, på Knyttan och Nampns skoughen emellan Slandhr[oms] och Ödhs mannen. 
Blefwo fördhenskuldh till samma prof och rådhgångh anordnadhe desse effterskrifne af 
nämbden: Pher Phersson i Berghe, Rekort Hemmingsson ibidem, Oluf Andersson i Fanbyen, 
Oluf Olufzon i Öhnne, Swen Larsson i Tanne, Jöns Jöransson i Philstadh. 
 
1. Samma dagh angaf landzskrifwaren Lars Jonsson Roshemius en tiufsack wara begången 
af een tolfman Erick Larsson i Bräcke, i det några ryttare, nembl:n Sylwester [och] Anders 
säckpijpare, hafwa medh nafwar genombårat chronones kiyrckioherberge på Frössöön, dher 
uthstulit om nattetijdher 12 tunnor korn och någhre kannor, sedan dher af förs[ålt] till be:te 
Erick Larsson 3 t:r och 2 kannor, hwilke han [dylt] och förnött hafwer i sitt huus, och det eij 
opteckt i rättan tijdh, men mehra korn kan honom eij öfwertygas af be:te ry[tta]re hafwa 
undfånget. Och som ofwanbe:te ryttare förstode, att mi[ss]gerningh kundhe icke länge under-
skylas, dy hafwa dhe hädan af  [fol.29v]  landet afrymdt.  
 Emädhan för:te Erick Larsson tillståår och beiakar, sigh anrörde 3 t:r korn och 2 kannor 
hafwa af ryttarna kiöpt, förnött och undandylt, som witterligit finnes. Hwarföre kunde dhen 
nidrighe rätten honom eij för begången tiufnat befrija. Sackfälles altså effter Kongl. Maij:ttz 
Drotningh Christinæ uthgångne resolution à dato Stockholm den 18 maij 1653, strafordninghz 
tridie punct, om tiufwerij [tillagt av ny annan skrivare:] att bötha tree gånger så mycket tiuf-
naden är wärderat före och gifwa målsäganden sitt igen. 
 
 4.  Swen Larsson i Tanne och Pher Gundhmunsson i Hara gingo i caution för Erick Larsson i 
Brecke till näste tingh. 
 
2. [Annan skrivare fortsätter:] Lähnsmannen Hans Jonsson angaf ratione officij uthi rätta, det 
\en ungh drengh/ Lars i Halfwardzgiärde med sine lagzmän, hafwa uthi förbuden tijdh skutit 
och fält ett lijtet elgzdiur i dymbelwekan [veckan före påsk]. Framkallades altså be:te \Lars 
med sine lagzmen/ och af rätten tilfrågades, om de icke tilförenne hafwa hördt, sigh som 
tijdigast, Kongl. Maij:tz Drotningh Christinæ uthgångne resolution, förordning och stadga, 
om diurefångh och fugelskiutande (à dato Stockholm den 22 martij a:o 1647) så på ordinarie 
hållne landz- som laga tingh, allom offenteligen wara förelässen, och publicerat, i strängh och 
alfwarligh förbudh, att ingen, ehoo han hälst wara kan, må fördrista sigh uthi förbudne tijder, 
slåå el:r fälla något högdiur, medh påfölliande straf och böter, som i be:te ordinantia författas? 
Hwar till de ingalunda necka kunde; föregifwandes dherhoos wijdare sigh i förbe:te dymbel-
wecka  [fol.30r] hafwa kiyrt till skoghz effter någre lass wedh, och emädan de nu så i wägen 
kompne wore, är samma elgzdiur, dem oförmodeligen för ögonen framkomet, och strax af sitt 
löpande åtherhållet, förmedelst andre skoghkarlars hefftiga påfrifwande och jagande, hwilcka 
omsijder, effter långsampt sträckiande icke hafwa förmåt fulföllia, så lenge de genom 
skiutande det kunna drabba, uthan nu först i deras åssyen af sitt löpande återhållet. Dy hafwa 
mehrbe:te \Lars med sine lagzmän/ wedh dätta tilfälle, af hastighet och obetänckt mode, icke 
bättre sigh förseet, uthan genom skiutande, förbe:te diur nederfält. 
 R. Så emädan offtabe:te \Lars med sine stalbröder/ nu bekiänna, såsom ångra, sin begång-
ne öfwerträdelsse, anwändandes nödhen och fatigdomen sigh der till twunget hafwa. Och 
nämbden beder för them, att de med drägelige böther kunde förskonas. Saakfällas fördenskuld 
effter högstbe:te Hennes Kongl. Maij:tz Drotningh Christinæ förordningh och stadga, som i 
den 9 punct förmäles, till penningar 50 d:r s.m:t, löper 200 m:k. 
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[fol. 31r-v, bladet skadat i ytterkanten, med textförlust:]  
 
Anno 1661 dhen 31 septemb. augusti enär \extraord[inarie]/ lagha t[ingh höltz medh] almogen 
på Frössöön, ibland andre \chronones/ sacker - - - \som då förehades/ anträdde för rätten 
\borgares och inwånares i Hudichzwaldh/ wäl:t \Anders Jonson/ Bäck[?] [fullmäg]tige Jon 
Pherson Dam, anpræsenterandes een h - - - gifwen i Stockholm af capitein Anders Harder a:o 
- - - den 11 octobris förmälandes huru be:te capitein An[ders] Harder hafwer obligerat sigh att 
betalla skipparen - - - ståndigh Swen Olufzon i Hudichzwaldh dhe länte [ett] hundrade tiugu 
d:r kopp.my:tt med 16 t:r spann[mål] som Kongl. Maij:tt honom på sin gagie \uthi Häll-
singelandh/ effter lijtan k - - - beståå, och handskriften wijdhare in originali we - - - betygga.  
 Dernäst uplästes hans \högrefl./ excell:tz och nådes - - - borne general gouverneurens 
grefwe Johan Oxen[stier]nas ankomne bref medh af dato Gefleborgh den - - - 66f[?] 
innewarande åhr \medh/ befallningh till befallningz[man,] lydandes, att han medh strängh 
alfwarsamheet till[säger?] och förmaaner be:te Harder, det han uthan något - - - opskof och 
tijdhz förhahlande wedherbörande nö[j]achte - - - betallningh tillställer. Hwar annorlundha 
han sigh - - - eij rätta wille, då effter lagha dom och process effter mä[tisman]na ordhom af 
hans egendom uthmäta låta och werdh[era] ofwantalde summes wärdhe.  
 Här till swaradhe ca[ptein] Anders Harder, och framtedde sina documenter [och] skiäl 
som föllier, och beropadhe sigh ingen spann[emåhl], förmedelst det åhretz mijsswext, af 
chronan me - - - blifwit, uthan penninger effter chronans wärd - - - och således tilbudit be:te 
Anders Jonsson uthi [Hudichs]waldh samma ett hundrade tiughu d:r medh [2] r.d:r intresse 
för dhe 3 månaderz tijdh penning[arne] hafwa borto warit men intet emotaga wellat, so[m] 
borgmästarens och stadhzskrifwarens uthi Hudi[chswaldh] gifne attest af dato d. 24 februarij 
a:o 1660 i bo[okstaf]wen bredare uthwijser. Jämwäl - - - framwijste fördighe[?] borg-
mästar[en i] Sundzwaldh wäl:t Nils Jonssons Lins[?] försäkr[ingz] sedhel att betalla till 
Bäcken emot sedelens an - - - tation ett hundrade tiugu d:r, och ändoch i[cke emotta?]ga 
welat.  
 Sedhan till öfwerflödh föregif[wer Harder] [fol.31v] sigh i Degernääs uthi ehrlige mäns 
nährwarelsse medh specie r.d:r sin skuldh till be:te Bäcken afbetalla och contentera, men doch 
eij welat emotaga, uthan sielfwa spannemåhlen eller penningarna som han då giälla kunde, till 
hwilka han sigh eij mechtigh kenner, emädhan chronan honom spannemåhlen iche bestådh. 
Leuthnanthen Anders Persson wittnar och att Harder haf:r tilbudet mehrbe:te Bäcken sin 
betallningh i sine huus.  
 Dhen nidrige rätten togh detta ärendet i någa betänckiande, att effter såsom capitein 
Harder, såsom förbe:t ähr, hafwer penningarne medh intresse på så månge orther och ty offta-
be:te Anders Jonsson Bäck tilbudet, jämwäl och i betrachtande capitein det åhret icke sielfwa 
spannemåhlen af chronan niutit, fanns skiäligit och dömdes att capitein Harder honom Anders 
Jonss. Bäckz fulmächtige nu genast afbetallar dhe ett hundrade tiugu d:r kopp.my:t medh 2 
r.d:r intresse för dhe tree månaders tijdh penningerne borte warit hafwe, men exspentierne 
som Bäcken på prætenderar, kunde rätten capitein eij tilbiuda att betala, emedhan han 
penningerna honom på så månge åthskillige orther och tijdher anpræsenterat hafwer.  
 Att dhetta sålunda passerat och afluppit wara, betyger lagmansdom i wärrio hafwandes 
Jempteland och Herdalen. 
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Ting 4 december 1661 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 47v–49r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3142, fol. 476r–478r, RA. 
 
Anno 1661 den 4 decembris höltz laga tingh med allmogen i Frössööns tingl., nährwarandes 
chronones befallningzman ehreborne och wälbetrodde Daniel Bertilsson, sampt dhe 12 ed-
sworne lagrättessmän. 
 Peher Phersson i Berghen  Måns Ericksson i Orrwijken 
 Oluf Olufzon i Öhnne  Jöns Jöransson i Philstadh 
 Oluf Olufzon i Rijcksiöön  Oluf Olufzon i Fannbyen 
 Pher Giölsson i Wagle  Erick Giösson i Berghe 
 Jöns Ericksson i Månssååsen Erick Nilsson i Dhalen 
 Eskil Jönsson i Harra  Swen Larsson i Tanne 
 
1. Publicerades Kongel. Maij:ttz placat [à dato Stockholm d. 24 julij a:o 1661], angående 
dhe inrättade manufactuerne i Esschiltunna och huru Kongl. Maij:ttz dher medh will det skal 
förhållas [emot Kongl. Maij:tz wälfattade privilegier]. 
 
2, Uplästes Kongel. Maij:ttz fordom Drottning Christinas nådige resolution och förklarning, 
daterat Stockholm d. 27 februarij [1653], den hans högrefl. excell:tz och nåde h:r gouverneur-
en högwälborne Johan Oxenstierna hafwer i sträng förbudh uthwärckiat, att ingen må fördris-
ta sigh ifrån sine egne hemman och bordhbyer bortsällia någre ägor [antingen af åcker, engh, 
uthmarck, skogh, urhiorder, ehwad nampn dhe hälst hafwa kunna], till en annan, uthan låta 
dhet som tilförenne är wordet bortsatt blifwa innlösst till des anhörrige gårdar som dhet un-
derlegat hafwer. [Och den som härmed blifwer beslagen, skal såsom en förbudzöfwerträdare 
straffas.] 
 
3. Anuncierades Kongel. Maij:ttz alldranådigeste mandat [placat] hwar af förmäles, dhet 
Kongel. Maij:ttz genom sin alldranådigeste behag will hafwa perdonerat alla förrymde 
soldater [knechter], som i förlijdne fegde tijder ähro ifrån sine [fol.48r] regementer afträdde, 
och dhem nu här medh förunna i fädhernässlandet igen in komma. 
 
4. Blef än wijdare publicerat Kongel. Maijttz [edict och] påbudh af innehåld, det någre 
ryttare måtte blif:a fast tagne, om dhe kunna här genom thenna landzorthen framsträckia, hälst 
medhan dhe hafwa bortstulit h:r cammererarens egendom i Finnlandh, wälb:d Ingebricht 
Nilsson Enskiöldh, och sedhan der medh afrymmt.  
 
5. Lähnzmanen Hans Jonsson anklagade 43 bönder, hwilka på denne som de förrige stemp-
nodagerne hafwa försummat att framkomma, att ifrån sigh ährläggia chronones resterande 
uthlagor. \I lijka måtto/ befunnos \af tresko och olydno/ tingztijman, alt till midagen hafwa 
försutet. 
 På det andre måtte sigh nu taga til wara af dhe andres oferdh. 43 perssoner äro nu 
\fördenskuld/ sackfällte som be:t finnes à 3 m:k, [löper] 32 d:r 8 öre sölf:rm:tt. 
 [Det renoverade protokollet har en något avvikande formulering, bötesbeloppet anges till 
12 öre, med slutsumman 64 m:k 4 öre.] 
 
 Effter hans wördigheetz wälärde h:r Måns, pastoris i Sunne mera begäran, fann dhen nid-
rige rätten skiälligit att een skipptez haga skal oprättas nästkommande wåhr emällan Fannby 
mannens ägor, och prestskougen, som af ålder warit hafwer wanliget, på norra sijdhan. 
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Sammaledes och Giärde mannen, wedh Engz swedh på södra sijdhan, tillhålles det samma 
sigh att effterrätta. 
 
6. Item sackfälltes för swarlöössa, desse effterskrifne, nembl:n Anders i Högen, sackfällt 
[effter det 33 cap. Tingm.b. L.L.] till 3 m:k. Erick Jönsson i Harra och så sackfält till 3 m:k. 
[fol.48v] 
 
7. Pher Olufzon [i] Orrwijken beswärade sigh \huruledes såsom/ han till Pher Månsson i 
Glassätt \hafwer utskeppat/ een lege koo uthi förlijdne fegdetijdhen, när de swänske intogo 
landet, \hwilken sedan strax der efter/ på samma tijdh öfwer drogh till Norige, och \altså öf:r 
lefwererade/ Jöran Ericksson i wästre färgesundet, be:te lege koo, \och förbe:te Pehr Olufsson 
som äganden war, haf:r effter mättismanna ordom/ således sin leghekoo åtherfånget.  
 R. Dy war rättens samtyckte menning, att be:te Pher Månsson i Glasset, betaller Pher 
Olufzon i Orrwijken sin uthlägde koo \ty låån skal ledandes hemföras och eij mijssfaras/ och 
söcker sedhan sin fångzman bäst han förmår, el:r gitter.  
 
[8]. Artijglerie lieuthnanthen ehreboren och manhafftige Anders Phersson Kiämpe, opbiuder 
Mårthen Olufzons gård på Andersöhn tridie gången. 
 
9. Ländzmannen i Rödhen, Elof Olufzon beswärade sigh öfwer Lars i My, dhet han hafwer 
uthan lofwen och minne uthkiört een hopp giödzel, nembl:n 45 lass af ländzmannens gårdh i 
Waghlom och dhen uthfördt på sin gårdhen der jempte, som han will tillträda. Blifwer alt 
derföre nu förlijckt medh Olof Olufzon omsijder att han skulle gifwa honom i wedhergällning 
2 r.d:r. 
 
10. Anträdde för rätten Kirstin Olufzdotter i Fannbyen medh begäran, hon kunde fåå sine 
uthlänte tijo r.d:r igen, af Jöns Jöransson i Filstadh, och han annammar sin panth igen effter 
afsagd dom.   [fol.49r] 
 
11. Hustru Ingerd i Orrwijken klageligen tillkennagifwer, det henne är blifwet bortstulet een 
rödh kiortel; item een swarth kappa, och ett lackan. Nu bekiände Ingebor Phersdotter i Harra, 
för be:te hustru Ingerd det een ryttare Nils Larsson hafwer samma kläder sönder skuret och 
ihopsytt der af een kiortel till Nils Skedz hustru, och ofwanbe:te hustru Ingerd hafwer i be:te 
ryttarens qvarther funnet een rödh klätt af sin rödhe, bortmiste kiortel, dhen ryttaren Nils 
neekade till, sigh ingalunda hafwa sönderskuret eller opparbetat. Blifwer altså nu dhetta 
remitterat till wijdare ransakning när wederböranden kan komma till answar och förhör. 
 
12. Allmogen bewilliade ländzmannen wälförståndig Hans Jonsson Swannebergh för dhe 
tingz- och gästninger som han hafwer måst uthstååt, hwarföre dhe lofwade honom för detta 
åhret 4 kannor koren, uthan tagandes herre gästninger som tingl. kan serdeles des föruthan af-
betala. 
 
13. Ifwar Steensson oppbiuder Jacob Olufzons gårdh i Måle[ng] nu tridie gången, dhen han 
haf:r sigh inköpt af Oluf i Rijcksiöön. 
 
14. Jöns Jöransson opbiuder västre gårdhen i Filstadh, andre gången. 
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Ting 24 mars 1662 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 57r–59v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3143, fol. 406r–408r, RA. 
 
Anno 1662 dhen 24 martij höltz laga tingh medh allmogen i Frössöön, nährwarandes chrono-
nes befallningzman, ehrbar och wälbetrodde Daniel Bertilsson, sampt dhe tolf edhsworne 
lagrättessmän. 
 Pehr Pehrsson i Berghe  Månss Ericksson i Orrwijken 
 Regort Hemmingzson i Långåcker Oluf Olufsson i Rechsiöön 
 Jöns Jöransson i Degernäss  Erick Giölsson i Berge  
 Pehr Giölsson i Waghle  Oluf Andersson i Fannbyen 
 Jöns Ericksson i Månssåss  Oluff Olufsson i Öhnne 
 Erick Nilsson i Dhalen  Swen Larsson i Tanne 
 
1. Publicerades Kongel. Maij:tz uthgångne placat à dato Stockholm d. 24 juli a:o 1661, 
angående dhe inrättade manufacturer uthi Eschiltunna, och huruledes dess under sorterade 
perssoner sigh förhålla skola, dher å gifne emot Kongel. Maij:tz wäl fattade priviligier. 
 
2. Anuncierades och så Kongl. Maij:tz mandat af innehåld, att alla kneckter som i förledne 
feijgde åhren hafwa desererat sin fahna och regemente, eller och dhe som ellies under frem-
mande potentater i hwari[e]handa måtto kunna inräckat, effterlåtes och pardoneras nu effter 
Kongel. Maij:tz godfinnande, att heem komma uthi sitt fädernäss igen, der om dhe ingalunda 
må twifla. 
 
3. Oplästes Kongel. Maij:tz nådige swar och förklarning på dee punckter och ärender, som 
hans höggreflige exell:tz och nåde, högwälborne h:r gouverneuren grefwe Johan Oxenstierna, 
hafwer hooss Hennes Kongel. Maij:t, Drottning Christina, i nådigh resolution och sträng 
förbud uthwärckat haf:r, att allmogen som egne hemman ega och dem besitta förbiudas här-
medh  [fol.57v] alfwarligen, att försällia der ifrån någre ägor till een eller annan, antingen af 
åker, engh, uthmarck, skoug, uthiorder, eller hwad nampn dhe hälst hafwa kunna, och den 
som här emot sigh förseer, skal såssom een förbudz öfwerträddare strafas. 
 
4. Effter såsom h:r öfwerstlieuth:n wälb:d Matthias Drackenstierna hafwer förmåt hoos 
hanss höggrefl. exell:tz och nåde, högwälborne h:r gouverneuren, een citation på ehrlig och 
wälförståndig Erick Matthsson Massur, (å seneste hållne ordinarij landztingh i Rödhan) dher 
medh att richtigt framwijssa sin rächning, hwar effter han ränthan opburit hafwer af h:r 
öfwerstlieuthnan:ts bönder här i landet. Blef altså be:te Erick Matthzson tilsendt fyra utaf 
tolfmän, att dermed tilsäia honom å befallningzmans wägnar, att å tinget framkomma, med 
sine skiäl, documenter och rächninger, här hoos att stånda h:r öfwerstlieuth:n till swar.  
 Der på Erick Matthsson uthskickade tolfmän gaf til swar, att han inge documenter el:r 
rächningar här i lander hade, uthan förveenter dem ifrån Medelpad och Swerige. Och förden-
skuld blef:r i arest antagen, till dess han hijt förskaffar sine rächninger, och documenter, men 
eij för tillåtes afreessa her från landet, för än han denne sacken haf:r sig ifrån endtledigat. 
 
5. Framhades een ogifft giänta Ingebor Månssd:r i Tanne, hwilcken är besofwen af een gifft 
ryttare Anders Swensson, som medh henne hafwer afladt barn, och sedan der medh strax 
afrymmt på fremmande landzorther. Ehuru wäl hennes moder och närmeste slächt och 
förwanter angifwa honom hafwa begiärat be:te Ingebor Månssdotter till ächta, [fol.58r] och eij 
tillförenne hennes moder, eller sig optächt det han war uthi echtenskapz ståndet, och medh 
echta band sammangifwen. Så emädhan be:te ryttare här in loco eij war tilstädes att å tinghet 
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comparera, och man icke grant weth om han war gifft eller eij, blifwer altså denne sacken till 
wijdhare ransackningh opskutten till nästkommande laga tingh. 
 
6. Anklagade h:r landzskrifwaren wäl:t Lars Jonsson Roshemius, det een bonde Erick Ruth i 
Wästerhuss hafwer underståt sig, på \rättan tijdh/ stempnodagh att afhålla kyrckiones tijonde, 
af sitt hemman för förfluttne åhr 1661, som belöper sig tree sphan korn. Förgifwer altså Erick 
Ruth, att han den tijdhen war i Norige till sine ärenders förrättande afrest, och medh f[å]feng 
innsago will förwenda, det han sine grannar här om förtroot haf:r, hwilket eij fanns af något 
wärdhe. Altderföre saackfälles nu be:te Erick Ruth effter den 9 punct uthi Kongel. Maij:tz 
Drotning Christinæ och den Kongl. regeringz uthgångne tijondepatent à dato Stockholm 22 
februarij a:o 1638 af innehåld och i bookstafwen lydande. Ähr och någon ofrelzses man, som 
understår tijonden, [fol.58v] tehn skal för hwarie span säd han försniller bötha tree speen, 
belöper sig summan af bötherne nijo speen, som Ruthen blifwer skyldig at clarera. 
 
7. Landzskrifwaren wäl:t Larss Jonsson Roshemius beswärade sigh, det hoos allmogen i 
Sunne och Frössöö sochnar, ännu resterær 1658 åhrs kiyrckiotijonde \som uthlefwererat war, 
att mältas och malas till Frösöö sampt Mörsil skantz magazinshuus inlefwerera/ och magazins 
spannemåhl. H:r landzskrifwaren, som tijdigast på ting och stempninger infodrat qvittantier, 
sig att öfwerlefwereras \af wederböranderne/, och dem eij till dato kunnat mächtig blif:a. 
 Belöper sig altså resten, på samma uthlefwererade spannemåhl \effter inlagd speci-
fication/ i Sunne sochn 44 tunnor 4 kannor, dito af Frössöö sochn 36 t:r 38 k:r. Wardt altså 
rättens samtyckte meening, att allmogen som i förbe:te sochner kunna framwijsa sine qvittens, 
med skiäl och wittnom, tå befalle andre gången, samma spannemåhl till fulle nöie emot första 
öfwerlefreringz ahntal. 
 
8. Landzskrifwaren wäl:t Larss Jonsson kiärade till Giöl Karlsson i Östberg, medh tillfrågan 
\genom/ hwars tillstånd han hafwer understååt sigh, att under cronohemmanet Håckan Giöls-
sons i Miäle \hwilcket h:r landzskrif. nu åboor/ afhända, och sig tillbytta ett qwarnställe och 
qwarnhuus, som af uhrminnes [fol.59r] häfd, under förbe:te Miälle hemma[ne]t är erkiändt 
wordet. Och såssom ingen i lagz krafft tillåtes, att sig tillbytha eller och inkiöpa cronones 
jord, eller dhen föryttra; ty wardt altså effter rättens skiäliga godfinnande \slutet och af-
dömbdt/ att \ofwanbemälte Giöl Karlsson/ gånger till sine förrige gårdz ägor, och qwarnställe, 
sedan omwänder Miälle gårdenz qwarnhuus, i sin förrige häfd, som dhet af forne tijdher 
hafwer opbygdt waret. 
 
9. Blef afsagd att å näste \kommande/ wårdagh skall syn och rådhgångh företagas, emällan 
kiäranden Jon Ericksson å den eena, och Giöl Karlsson i Östbergh å dhen andre sijdhan, uthi 
åcker och ängh. 
 
10. Landzskrifwaren tillsadhe Oluf Andersson i Fanbyen och Pehr Pehrsson i Berghe, att 
framhaf:a Nilss Andersson i Knyttan, \hwilcken/ dhe på nästhållne extraordinarij landzting 
caverade före, att swara han här på laga tinget till rätha \swara skulle/, för dhet wanbruck som 
\be:te Nils Andersson/ på Miälle, så well som Knyttans och Nampnz gårdar giordt hafwer, 
hwarigenom hemmanen ähro chronan ödhe blifne, \hwilcka landzskrifwaren/ medh stoor 
kostnad, så bygning, som åckerbruck och haga, most bygia och förbättra. Emädan Nils An-
dersson war bortte, och afrymdh till Norrige; dy war räthens sentens, att förbe:te cautions-
männer, answara h:r landzskrifwaren till alt wijdare åthal. [fol.59v]  
 
11. Pehr Gundmunsson i Hara, anklagade sin granne Anders Siulsson ibidem, det han medh 
sin[e] oringade swijn haf:r låtit opäta och förderfwa \hans uthsådhe sädh/ på 1 ½ mälingh 
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åcker för be:te Pehr Gundmunsson. Altså emedhan her framdrogz skiäl och wittnen, att 
Anders Siulss. med 5 st. sine swijn, hafwer förberörde åckermälinger förtrampa och opäta 
[låtet]; sackfälles fördenskuld effter det 9, \10, 12/ cap. Byg.b. L.L. att bötha 3 marker för 
hwart swijn, belöper sigh 15 m:k. 
 
12. Pehr Nilsson i Imnäss kiärade till Oluf Giölsson i Giärde, det han åthskillige gånger 
hafwer honom afhållit skiutzferdz penninger, och han der emot moste löpa för intet. Nu 
årckade be:te Pehr Nilsson i Imnääs Oluf Giölsson [eij] medh skiäl och wittnom sackena 
wederbinda, uthan aldraförst bekiände det Brodde Redhersson i Swedie samma ordh hafwer 
hört; men lijtet der effter togh han strax sin ordh tillbakas medh neekande att be:te Brode 
samma ordhen \sigh/ eij hafwer hört aftällias. Blifwer altså twetalig, och der hoos eij förmår, 
som tilförenne förmält är, åkiäranden med wittne och skiäl öfwertyga. Sackfälles för denskul 
till 40 m:k effter det 30 cap. Tingh.b. L.L. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 3 juni 1662 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 73v–74r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3143, fol. 417r–417v, RA. 
 
Anno 1662 den 3 junij höltz extraordinarij lagha tingh medh allmogen på Frössöön, nährwar-
andes chronones befallningzman ehrlig och wälförståndigh Daniel Bertilsson, sampt dhe tolf 
edhsworne lagrättesmän 
 Pehr Pehrsson i Berghie  Måns Ericksson i Orrwijken 
 Jöns Jöransson i Philstad  Oluf Olufson i Öhnne 
 Pehr Giölsson i Waghlom  Oluf Anderson i Fannbyen 
 Swen Larsson i Tanne  Erick Nilsson i Dhalen 
 Hemming Nilsson i Steensgård Pehr Jonsson i Hara 
 Jöns Hemmingsson i Slandrom Anders Andersson i Ståcke 
 
1. Publicerades Kongel. Maij:tz placat à dato Stockholm den 14 maij a:o 1662 angående in-
kompne tartarers föriagande, som sigh i rijcket så småningom in[stucket] och in[smygdt] 
hafua i des underliggiand[e] provincier, medh lögn, tiufwerij och segneurije landzens inbyg-
giare bedragandes, hwilcket emot Kongel. Maij:tz wälfattade edict, eij ståår till att lijdhas, 
uthan der nu sådanne segneurer på hwariehanda orth kunne befinnas, dhem tillsägas här med, 
att innom 3 månaderz förlopp ifrån ofwanbe:te dato, sigh hädan begifwa, och der de sedhan 
effter dätta förbudh warda befundne, tå anfästas[?] och förass till anhörig orth och rum. 
 [Text i renovationen: - - så skola dhe strax tagas för hufwudet, och till Gieflebårgz slått 
aföras.] 
 
2. Desse effterskrifne anklagades af lähnzman och kyrckiowärdharne att dhe af dhem äro på 
chronones wägnar tillsagde att aföra be:te spannemåhl till sin anhörige orth, dock lijckwel af 
ohörsamheet och tresko sutit hemma.  
 \NB Saackfäles till 3 m:k effter det 33 cap. Tinghmål.b. L.L./ 
 Ifwardh Hemmingzon i Måhlägndh – 3 m:k  
 Oluf Pehrson ibidem – 3 m:k  
 Pehr Olufson ibidem – 3 m:k [fol.74r]  
 Brodhe Redherson i Swedhie – 3 m:k 
 Lars Olufson ibidem – 3 m:k 
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 Pehr Giölson ibidem – 3 m:k. 
 
3. Lähnzmannen Hanss Jonson Swanbergh beswärade sigh öfwer allmogen i Sundhe sochn, 
det dhe eij honom ähro hörige eller lydighe på någre chronones sacker, medh stempninger och 
andre ährenders förrättande, uthan af träsko och ohörsamheet sutit hemma, och chronones 
spannemåhl sampt andre ärenders pådrifwande försummat, att emot chronones befallning 
effterkomma. Fördenskuldh saakfälles gemene man \af Sunne sochn/ (doch tolfmän undan-
tagandes) till 3 m:k war effter det 33 cap. Tinghmåhlb. L.L. Effter såsom dhe nu sampteligen 
uthlofwadhe bättring och lydno, dy blifwa dhe härmedh för ofwanskrifne böther förskonte. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 20 december 1662  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 104r–105v, ÖLA. Efter själva protokollet (vilket 
saknas i Svea hovrätts renoverade dombok) följer, på samma dubbelark, två, ej helt likalydande, koncept till ett 
brev, vas mottagare ej anges. 
 
Anno 1662 den 20 decembris höltz extraordina[rij] laga tingh medh allmogen af Sunne sochn. 
Uthi befallningzmans ställe och fråhnwahro, nährwarandes lan[dz]skrifwaren ehrborn och 
wäl:t Lars Jonsson Roshemius, sampt Frössöö sochns edhsworne nämbd. 
 Pehr Pehrsson i Berghe  Regort Hemmingson i Berghe 
 Peder Giölsson i Waghle  Anders Andersson i Ståcke 
 Swen Larson i Tanne  Oluf Olufsson i Herckie 
 Oluf Jonsson i Rasten 
 
1. Landskrifwaren wäl:t Larss Jonson Roshemius förhölt allmogen sampteligen af Sunne 
sochn efter hans höggrefl. exell:tz och nådes, högwälborne h:r gouverneurens grefwe Johan 
Oxenstiernas skriftelige ankompne alfwarlige mandatorial befallningh, att effter slutet och 
ingånget contract afbetalla sal. mäster Jörgen Putesson [Putensen] \klocke-giutares/ effter-
lefwerska och ahrfwinger dhe resterande nijo hundrade siutijo en daler kopparmynt en öre 
fyre thenarer för dhen klockan som dhe emot öfwergifwen obligation af honom till kiöpz 
hafwa annamat a:o 1657, hwilken dhe lofwadhe nästa åhret dher effter \1658/ clarera med 
nöijachtig betallningh, och änu till dato den icke hafwa effterkommet.  
 Resolverades. Hwarföre blef af rätten slutet och skiäligen sententierat, att allmogen \som 
wederböhr/ billigt nu sin öfwergifne obligation måste wedh blifwa, [inga]lundha ryggia eller 
omkulslå, uthan strax innan lengre tijdhz förhallande ofwanbemälte summa [con?]tentera, 
som uthsöckes genom exesqurtion - - - dhe godwilleligen icke låta sigh afinna till 
be[tal]ningh.   [fol.104v] 
 
[Brev-koncept 1:] 
Anno 1662 den 20 decembris höltz extraordinarij laga tingh och samthal medh allmogen af 
Sunne sochn (uthi befallningzmans ställe och frånwahro), wedherwarandes landzskrifwaren 
ehreborn och wäl:t Lars Jonsson Roshemius, underlagmannen Pehr Classon Broman, sampt 
Frössö sochns edhsworne lagrättessmän. 
 På berörde dato oplästes hans höghgrefl. exell:tz och nådes h:r generalgouverneurenz 
högwälborne grefwe Johan Oxenstiernas ankompne mandatorial-bref, i bockstafwen lydandes 
att allmogen i be:te Sunne sochn, skole effter sin öfwergifne obligation betalla klockegiutaren 
salig mäster Jörgen Putessons effterlefwerska och arfwingar uthi Stockholm, efter \emot/ 
ingånget och slutet contract, dhe resterande nijo hundrade siutijo en d:r kopp.m:t, en öre fyra 
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th:r, medh sielfwa capital \summan/ och intresset tilhopa beräcknat, för den klocka som dhe af 
honom \be:t sal. mäster Jöran/ a:o 1657 till kiöpz hafwa annammat, hwilken dhe lofwade och 
obligerade sigh, på näste åhret der effter a:o 1658, nöijachteligen contentera, som till dato 
ännu icke skiedt är. \NB./  
 Hwarföre Blef förthenskuld af rätten skiäligen slutet och afdömbdt att wederböhrande 
allmogen sampteligh sin handskrifft \obligation/ billigt skole wedh blifwa \fulgiöra/, och inga-
lundha omkulslåå el:r ryggia; aldhen stundh dhe klockan i framwijckne åhren hafwa häfdat 
och nyttiat långt öfwer dhen tijdhen som \mehrbe:te sal. m:r Jöran/ dhem henne fört till profz 
effterlät och \försatte altså förthenskuld/ ofwan be:te penninge summa uthan längre opskoff 
afbetalla som dhe bäst kan och gitter.  
 Dätta till större wijs[het?] sålundha wara passerat och afloppet, bekräfter jagh under-
tecknat medh egen handz underskrifft och brukeligit signethe.  Actum ut supra. 
 
Förhöltz \derföre nährwarande/ allmogen medh tilfrågan huru dhet tilkommer, emädhan dhe 
sitt accord icke hafwa hållet el:r effterkommet? Gafz till swar att godzet eller klockemahlmen 
icke skulle wara all godh, såsom uthlofwat war, uthan dher medh finnes fehl på liudhet, hwil-
ket för dhem eij kunde giöra till fyllest. Tilspordes dhem åther hwarföre dhe icke låta strax 
nedertaga klo[ckan] och skickia henne tilbacka, ingen[?] –  –  –  icke bättre hafwa förstådt. 
 
[I marginalen finns flera anteckningar, avsedda att införas i texten, men på grund av skador i 
bladets kant kan kompletteringar ej göras här. Följande kan dock utläsas:] - - - [s]kole - - - 
[hie]lpas till - - - [be]tallning - - - samptelig [all]mogen i Sun[ne] sochn, som - - - slutet 
[con]tract och - - - öfwergifne [obli]gation - - - penningar som belöper sigh effter - - - 
underskrifen - - - på gifwen [rä]ckning 
 [fol.105r] 
[Brev-koncept 2:] 
Anno 1662 den 20 decembris höltz extraordinarij laga [tingh] och samthal medh allmogen af 
Sunne sochn (uthi befallningzmans ställe och frånwahro), wedherwarandes landzskrifwaren 
ehreborn och wäl:t Lars Jonsson Roshemius, underlagmannen Pehr Classon Broman, sampt 
Frössö sochns edhsworne lagrättessmän. 
 På berörde dato oplästes hans höghgrefl. [exell:tz] och nådes högwälborne h:r general 
gouverneurenz grefwe Johan Oxenstiernas ankompne mandatorial-bref, i bockstafwen lydan-
des att klockegiutaren sal. m:r Jörgen Pute[ssons] effterlefwerska och arfwingar uthi Stock-
holm, skole lag[li]gen till sin betallningh afhielpas af sampteligh allmogen u[thi] Sunne 
sochn, som emot slutet contract, och des öfwergifne obligation. belöper sigh effter under-
skrefwen räckning, medh sielfwa capital summan och intresset tilhopa räcknat, nijo hundrade 
siutijo en d:r kopp.m:t en öre fyra th:r, för den klockan som dhe af be:t sal. m:r Jöran klocke-
giutare a:o 1657 till kiöpz hafwa annammat, hwilke dhe lofwade sigh, på näste åhret der 
effter, a:o 1658, nöijachteligen contentera, som till dätta dato ännu icke skiedt är. Altså och 
för den skuldh förhöltz nährwarande allmogen af landzskrifwaren [wäl:t] Lars Jonsson 
Roshemio (som enckiones fulmechtige war) med tillfrågan huru thet tilkommer emädhan dhe 
sitt giorde acord icke hafwa hållet och efterkommet? Gafz af dhem till swahr att fattigdomen 
(Gudh bättre) störste orsacken är, och en dehls dehr af att godzet eller klockemahlmen icke all 
godh war såsom uthlofwades, uthan dher medh finnes stoort fhel på liudet? Dhernäst til-
spordes dhem åther af wälbe:te h:r landzskrifwaren, hwarföre dhe icke strax läto nedertaga 
klockan, och skickiade henne tilbacks igen? Här till swarades att dhe af fåkunnigheet sigh 
icke bättre hafwa förstååt.  
 R. Blef af rätten skiäligen slutet och afdömbdt att wederböhrande allmogen sin obligation 
[billigt] skole fulgiöra och ofwanbe:te penninge summa uthan längre opskof afbetalla, som 
dhe bäst kan och gitther. Alldenstundh dhe klockan dheras förebärande excuser eij kunna 
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något giälla eller giöra till fyllest att omkulslåå ingångne contract; hälst emedehan dhe 
klockan i framwijckne åhren hafwa nyttiat och hefdat långt öfwer dhen tijdhen som mehrbe:te 
sal. m:r Jöran dhen sa[mma] först till profz försatte.  
 Dätta till större wijs[het?] [fol.105v] sålundha wara passerat och afloppet, bekräfter jagh 
undertecknat medh egen handz underskrifwandhe och brukeligit signethe.  Actum ut supra. 
 
 
 
 

Ting 22 juni 1663 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 113r–116v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3144, fol. 417v–420r, RA. 
 
Anno 1663 den 22 junij höltz ordinarij laga tingh medh allmogen på Frössöön, wederwaran-
des chronones befallningzman ehrlig och wälförståndigh Daniel Bertilsson, underlagman 
Peder Classon Broman, sampt dhe tolf sochnens edhsworne laghrätteszmän, nembligen 
 Peder Pedersson i Berge  Måns Ericksson i Orwijcken 
 Regort Hemmingsson i Berge Oluf Olufsson i Rijxssöön 
 Peder Giölsson i Wahglom  Peder Jonsson i Harra 
 Jöns Ericksson i Månssåås  Erick Nilsson i Dhalen 
 Oluf Andersson i Fanbyen  Erick Giölsson i Berge 
 Jöns Jöransson i Degernääs      och Swen Larsson i Tanne 
 
1. Hemmingh Nilsson i Steenssgårdh, fullmechtigh umbudzman å Britha Ifwardssdotters 
wägnar i Stakrijs, fodrars af Oluf Olufzon i Rijckzsiöön om sine uthlänte penninger, 
bestående af tijo och en half rijckzdaler som han till be:te Hemmingh Nilssons sal. fadher \sal. 
Pedher Jonsson i be:te Stackrijs/ försträcket hafwer, som berörde Hemming Nilsson 
förwänder wara till anlagde Oluf Olufsson i Rijckzsiöön till någon anfången panthiordh i 
Stackrijs, hwilken han begiärer låter förnimma hafwa sigh ifrån sagdt länge sedhan, och 
såsom effter förbe:te Hemmingh Nilssons sal. fadhers Pedher Jonssons dödhlige afgångh till 
chronones resterande uthlagor, först utaf oskipto uthfodrades dhe [fol.113v] penningar som till 
betallningh af hans ägodelar finnas kunde, och efter det Oluf i Rijxsiöön hafwer panten ifrån 
sigh igenlefwererat, alldenstund han förmente godzet wara derföre intet att emot räcknandes, 
uthan alldeles förfallet och onyttigit, och det som rördt är lenge sedhan ifrån sigh opsagdt. 
Hwarföre och emädan som denne skuldfodhran bewijssligh finnes (giordh af Hemmingh 
Nilssons sal. fadher af mehrbe:te sal. Pedher Jonsson) hwilken giäldh på förrige hållne laga 
tingh är afsagdh att betallas och effter som änu wijdhare här på kiäras, dy afsades å nyo att 
Hemmingh Nilsson \som änkians umbodzman warit haf:r/ betallar Oluf Olufsson i Rijckz-
siöön förschreffne tijo och en half rijckzdal:r, sökiandes sedan sitt af wederböhranden, låtan-
des alt wijdare åkommande kiehremåhl wara fördämpat och förtaget.  
 
[I marginalen finns följande tillägg, som överstrukits:] af Hemming Nilsson i Stenssgårdh som 
änkians umbodzman warit hafwer uthsökiandes sedhan sin betallning af henne som han förmår och 
gitter. 
 
2. Kiyrckioherden wyrdige och wellerde magister Jöns i Sunne angifwer ländzman Hans 
Jonsson till minnes att anklaga wedherböhrande bönder i Sunne sochn: Öhnne i Råhn, Kirstin 
i Heilla [Hegled?], Peder Swenson ibidem, Anders Månsson i Fannbyn och Anders Olufsson 
ibidem, att dhe äro på åthskillige hållne förrige laga tingh tillsagde att hålla sine wägar färdige 
medh broder och bygningh, hwar för ägor sine, emellan färgesundhet och Sunne kiyrckian, 



 43  

 

doch ringa häruthinnan låtet sigh rätta att befallningar [fol.114r] fullgiordt. Sackfällas förden-
skuldh ofwanskrefne bönder att bötha effter 23 cap. Bygningzb. L.L. till hwarie sine 3 m:k. 
Löper penning:r 15 m:k. 
 
3. Daniel Månsson i Åckerängh å sin fadhers wägnar anklagades för tingzstämbno och 
swahrlöössa uthan lagligt förfall hafwa försummat. Plichtar och böther fadheren Måns Olufs-
son i Åckergångh[!] effter det 33 cap. Tingmål.b. L.L. 3 m:k. 
 
4. Item beswärade sigh Erick Nilsson i Dhalen det förnämnde Måns Olufsson i Åckerängh 
hafwer igen stängdt och inhägnadat gamble allmen wägen, som löper till Sunne, bordhe gåå 
mitt genom hans ägor och den uthlagdt kringh och ytter om be:te ägor och den oprögdt å nyo 
uthi en sanck myr eller illack morass, som witterliget af nährboande grannar bekiännes. 
Sackfälles altderföre andre gången att bötha effter det 2 cap. Bygningzb. L.L. penning:r 3 
m:k. 
 
5. Tilordnades wijsse sochneprofotzer att opwachta uthi kyrckian och anderstädes dher så 
behöfwes på ungdomen att af dhem ingen oskickeligheet begåås. Tillställtes fördenskuldh 
effterschreffne i Frössöön: Swen i Knythan, Per Olofzon i Waghle, i Sunne sochn: Zacharias i 
Ohrwijcken, Per Biörsson i Hara. [fol.114v]  
 
6. Kyrckioherden hederligh och wällerdhe m:r Jöns i Sunne angifwer huruledes förrige 
aflijdne kiyrckiowärder wedh Sunne kiyrckian, sal. Oluf Helliesson i Fanbyen och Erick 
Pedersson i Månssååsen wara skylldige till be:te Sunne kiyrckian 12 rijckzsdal:r tillhopa 
beräcknandes, som och till debet uthi förberörde kiyrckiones book är infattat och dhes räck-
ningh bredare uthwijsser. Hwarföre och emädan af ofwanbe:te summa är påbetallt 6 rijckzd:r 
som witterligit befinnes. Altderföre imponerades framledne kiyrckiowerdars sönner Oluf 
Olufsson i Hwattiom och Owijcken sochn, sampt Anders Eriksson i Månssååsen dhe 
ofwanrörde resterande sex rijckzd:r medh foderligast å sine föräldhras wägnar innan otta 
daghars förlopp afbetalla till kiyrckian, alldenstundh dhe medh qwittobref sigh icke kunna 
endtlediga och förswara förberörde penning:r hafwa contenterat. 
 
7. Öhnne i Sem och Åås sochn fodrade af hustru Jertru, sal. Oluf Erickssons änckia i 
Wahlle, 6 rijckzd:s resterande jordepenningar som han i be:te Wahlle gården hade att fodra, 
på sin hustrus wägnar, så emädan denne sack war något mörck till förståndet fattas, ty dem 
war en långsam twijst emällan, kiäranden stådh hårt medh [fol.115r] sitt beiackande, och 
wedherdelomannen på sit neekande och inttet qwitto el:r kiöpebref här å kunde \fram/ wijssas, 
hwarföre effter denne sackz beskaffenheet blifwo partherne förlijckte sålunda att änkian 
for:de hustru Jerttru tillställer och betallar Öhnne i Sem tree rijckzdaler, sedan wari allt 
kiärande här effter ophäffwet. 
 
8. Biörn Swensson, klockare ifrån Brondfhlo sochn, kiärande till lähnzman wälförståndigh 
Hanss Jonsson Swanneberg om en systerparth ett för allt, som han arffteligen hade att inkrefia 
uthi Håfz hemmanet, bestående af fem rijckzdaler, som af lähnzman be:te Hans Jonsson till 
sades för:de Biörn Swensson emot ahnfodran att betallas, låtandes sigh wederböhrigen 
qvittera. Men hwadh dhe öfrige femton rijckzdal:r anlanga[r], så innehållas dhe hoos honom 
till wijdhare h:r befallningzman der öfwer angifwande disposition. 
 
9. Archijliermästaren manhafftigh Oluf Ereksson i Miähle anklagade och i rätta förde en 
ungh drengh, Anders Bengtsson i Genwahl, det han hafwer hoos honom antagit åhrlig 
legotienst nu förledne påskehelgden, nembl. städhiepenningar twå dhal:r kopp.m:t och 16 öre 
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och uthi fiortton dagars tijdh gådt till hans duuck och dijsk. I medhler tijdh är händt att 
fadhern [fol.115v] hafwer den alldrahögste Gudh med blindheet täckts straffa, hafwer altså be:te 
Anders Bengtsson hemgådt, uthan hussbondens wethskap och endtelige förlof legotiensten 
ifrån l[u]ppet för fadherens blindheet honom att syta och försöria. Så emädan sonen intet äger 
att bötha medh, iemwäl ansågos fadherens fattigdom och blindheet, och fördenskuldh plichtar 
förbe:de sonen i kijstan arbitraliter, androm till exempel. lättsinnigom till warning och 
efftersyn. 
 
10. Lähnzman Mosses Andersson i Offerdhal beklagade sigh huruledes han förlijdne åhr 
1662 om Kyndersmessotijdhen hafwer kommit reesandes till Frössöön och hoos lähnzman 
Hans Jonsson Swanberg legadt till giäst och iblandh annat hafft ett slädheskrin, hwaruthinnan 
han hade en summa penningar förwarade blandh längder och andre sacker, (som be:te Mosses 
Andersson lofwade gifwa sin specification huru många dhe woro) och om nattetijdh är skrinet 
bortburet, opbrutet och sönderslaget, som förmenes wara giordt af effterskreffne ryttare, 
Jeremas Lorentz, Anders Ericksson Abbor, och Peder Hööck benämbde, men Jeremias 
Lorentz är sijdst hållne landztingh endtledigat och förlofwat, Anders Ericksson Abbor af-
rymbdt till Norrige, och ingen af beskylte ryttare här i landet wijstas, allenast Peder Hööck 
inqvarterat i Rödhön, hwilken nu till dätta tinget är [fol.116r] instämbt af wälb. h:r öfwersten 
Börie Månsson Skiä[c]hta, wederböhranden till swars stånda och comparera, iempte profotzen 
Anders Spennare, som nu för rätten effter citation framkom och be:te Peder Hööck för någon 
tijdh i fängelze för annan begången tiufnadt och brått handhafdt, hwilken emoth tillfrågan om 
denne sackens wethskap swarade och bekiände att den tijdh han ryttaren Anders Ericksson 
Abbor hölt i häcktelsse och boijor så berättades af hans ordh att Erick Mattsson Massurs 
bortstullne silfwer kom hoos lähnzman Hans Jonsson Swanbergh i Håff, iemwäl medh det 
samma tillspordes ryttaren mehrbem:te Anders Ericksson dher han någon kunndskap säija 
wiste om lähnzman förberörde Mosses Anderssons bortstullne skrijn och penningar? Här 
emot swarades om dhet skulle så högdt giälla att sacken änteligen ransackas skulle och jagh 
straffades till lijfwet så blifwer iagh sannerligen intet här om ensammer. Och en kort tijdh 
dher effter rymbde han cronones fängzle och öfwerreste till Norrige, hoos profotzen Anders 
Spännare hwilkom han i händer att förwaras \war anförtrodd/. Tilsades fördenskuldh ofwan-
bem:te Anders Spennare å Kongl. Maij:tz wägnar och effter Sweriges lagh ryttaren Peder 
Hööck genom sin egen medhel på nästkommande laga tingh framskaffa, hwar iempte han 
sielf skall personligen wara till städes, förtänckt lähnzman Mosses Andersson att swahra och 
sigh uthi denne sacken endtlediga som bäst dhe kunna och förmå.  
 
11. Lähnzman Hans Jonsson Swanbergh gaf tillkänna det [fol.116v] en ungh drengh, Päder 
Nilsson i Ohrwijken, hafwer hoos honom antaget åhrz och legotienst medh tillhörig stadie-
penningar och gådt till hans disk och duuk, men i medhler tijdh är händt att dhen tijdhen han 
medh sin hussbonde förledne wintter medh lass öfwerlade till Norrige, tå hafwer han dher 
lastat och hussbonden owitterligen ifrån gådt och afrymbdt. Så hafwer nu fadheren Nils 
Jonsson i Ohrwijken så begådt sigh medh lähnzman Hans Jonsson till wänl. förlijckning 
beqwemmader, alldenstundh han medh fadherens lof och minne icke hafwer afträdt. 
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Extraordinarie ting 3 september 1663 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 126r–128v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3144, fol. 426r–427v, RA. 
 
Anno 1663 den 22 augusti 3 septembris höltz extraordinarij laga tingh medh allmogen af 
Frössööns tinglag, wederwarandes chronones befallningzman ehreborne och wälbe:e Daniel 
Bertilsson sampt dhe 12 edhsworne laghrättessmän, nembl:n 
 Pedher Pederson i Berge  Måns Ericksson i Orwijcken 
 Oluff Olufsson i Rixsiöön  Pedher Giölsson i Waghle 
 Oluf Andersson i Fanbyen  Regort Hemmingson i Långåcker 
 Swen Larsson i Tanne  Jöns Jöranson i Pihlstadh[!] 
 Erick Giölsson i Berge  Jöns Erichsson i Månssåssen 
 Peder Olufson i Måhläng  Oluff Oluffson i Öhnne 
 
1. Hustru Gierttru Erickssdotter i Wahlle kiärade till Unne Månss hustru i Knyttan i dhet 
hon hafwer uthsendt sin legopijga Berith Hanssdotter att hembära twå jemptspan korn ifrån 
sin qwarn 
 [Texten överkorsad, resten av sidan oskriven.] [fol.126v] 
 
Framhades en ryttare Peder Höök sampt tillfrågiades om sitt begånge tiufwerij, som bekiänner 
\medh en annan ryttare Anders Swenson hwilcken är afrymdt till Helsingeland/ tywehr hafua 
råckadt ibland illacht sälskap. Först således åthspordes om Erick Mattssons ägendomb och 
saaker hwilcka honom a:o 1661 om Kyndermesso tijdhen blef:e bort stulete och måhlz-
äganden på framfluttne laga tingh söckt be:te Peder Hööck medh sine consorter att wedher-
böhrligen på laga ting comparera, men dhem icke kunnat fås att swara sig till rätta. Bekiänner 
sin tiufnadh ifrå Massuren, underskrefne pertzeler som effterföllier.  
 En silf:rbägare och 4 skiedhar \en fläskesijda om 2 pund wicht skattadh för 2 d. och 2 öre 
silf:rm:t/. Item [en] teen flaska om ett kannerum medh brennwijn som är hoos ländzman Hans 
Jonson Swaneberg. Wijdhare tillspordes huru dherras tiufwerij haf:r begyntz, så refererade 
Höcken att ländzmans Hans Jonzson hustru hafuer dhem tillfrågat huru dhe kunne underhålla 
sig her i landet och hwij dhe icke gåå till bonden och taga sig något till födhan. Dher på 
förbe:te Höcken medh sin kammerat hafuer swarat om wij skole taga något af bonden eller 
någon annan så blifua wij dherföre till äfwentyrs lempnade uthi störste widhlöfftighet. Så 
sadhe Anders Swensson ytterligare, will ländzmans hustru gifwa oss något derföre, hwad pass 
wij derpå och altså bort gingo \att stiäla/ ofwanbe:te Massurens egendomb och lähnzmans 
hustrun i händer lefwereradhe genom hennes inrådhande till öhlbetallningh, dhet hon sedan af 
honom emottagit [fol.127r] hafuer och det wedh seneste tinget och fö[r] retten \måste tillstå/.  
 Hwilcket hon och offenteligen bekiände twänne gånger \lähnzman aldeles wara owitter-
liget/. Sedhermera frågades Pedher Hööck när han samma silf:r igen bekom af lähnzmans-
gårdhen? Swarar och bekiänner, att i förledne höst när sädhen inbergat war, och Massuren sitt 
bortstullne silfwer effterfrågade, lefwererade lähnzman Hans Jonsson honom silfweret til-
backa, och nu fierdedag pingestdag i Ranåssen och fädhboderne sin gamble kohna, Pedher 
Pedhers i Berge, i förwarning satte, och nu på senaste laga ting dher ifrån till Regort Hem-
mingson till wijdhare beskiedh indsattes till måhlzägandens wijdhare effterfrågande. 
 
 [Resten av sidan oskriven.] [fol.127v] 
 
3. Lähnzman Mosses Anderson gaf klageligen tillkiänna huruledes han förfluttne åhr 166[2] 
om Kyndermesso marcknaden hafwer kommet i lähnzmanssgårdhen på Frössön och dher 
legadt till giäst öfuer natten, och wedh samma tillfälle hafuer Pedher Hööck, Jeremias Lorentz 
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och Anders Abbor, ryttare, uthi hans slädha bortstulet ett skrijn, dher inneliggiandes först en 
handskrifft på 30 rijckzd:r ifrån docterinnan i Rödhrooss [Röros], hwilkens nampn Mosses 
Anderson icke grandt kan minnas. Dito, en annan ifrån Christen krämmare sammaledes à 20 
rijckzd:r. Summan 50 rijckzdal:r. Item fyra skålpund toback à 2 d:r kopp.m:t, blif:r twå 
rijckzd:r, och någre lijdnklädher som måhlzäganden icke grandt kan räckna. \Redhe penningar 
2 dal:r och 12 sk[illinge]r silf:rm:t. Skrijnet som detta uthi innelåg wärderat för 3 dal:r 
silf:rm:t./ 
 Der näst bekiänner Pedher Hööck, som nu war stadder för rätta, att hwarken han eller dhe 
flere hafua kommet uthi denne faran, hadhe lähnzman Hans Jonsson medh sin hustru dhem 
här till icke bringat och inrådt, doch först här till budet neij, att lähnzman Hans Jonsson dätta 
icke hafuer afwettat, men i läng[d]en sålunda oppenbaratt och berättat. Här emällan fram-
kommer ryttareprofotzen Anders Spennare och på näst förrige här hållne laga ting bekiände 
att lähnzman Hans Jonsson icke denne sackens beskaffenheet afwijste, mindre medh sin 
hustru samtyckt och dyldt, lijkwäll nu föregifuer att Hööcken \för sig berättat hafuer att han/ 
medh sine adherenter Mosses skrijn och dhe [fol.128r, nertill] andre ägodelarne aldrig bortstullit 
hade, om Hans Jonsson sampt hans hustruns inrådande här icke emällan kommet hade. 
Blifuer sålunda Anders Spennare twetalig befunnen, sakfälles altderföre att bötha effter dhet 
23 cap. Tingmål.b. L.L.  6 öre. 
[fol.128v, upptill] 
 Emädhan såsom befinnes effter någa ransackning att lähnzmans Hans Jonssons hustru 
hafuer för:de silf:r och ägodelar uthan om hans wethskap dyldt, och strax han dhet förnam lät 
Hans Jonson dhet ägarena oppenbara och igenlefwerera; sackfälles lijckwijst bem:te Hanss 
Jonssons hustru för dölzmåhl till penning:r 40 m:k, effter dhet [19 cap. Tingmål.b. L.L.], 
chronones ensaak. 
 
[fol.128r, upptill] 
4. Landzskrifwaren wäl:t Lars Jonsson Roshemius beswäradhe sig som tillförenne om 1658 
åhrz resterande kiyrckiotijende som belöper sig effter uthlefwerering till allmogen i Sunne 
sochn, fyratijo fyra tunnor och fyra kannor. Dito Frössöön trettijo sex tunnor och trettijo otta 
kannor, som ågifwen domb och påfölliande exsecutions inskrifuande uthwijser, men änu 
förrige ländzman Hemming Nilsson i Stenssgården här om hårdeligen åthalat, doch lijckwäl 
af olydno uthgifwen domb och exsequtions befallning medh wedherböhrlig qvittanzier icke 
fullgiordt, uthan nekar att h.r landzskrifwaren qwittobref på förbem:te spannemåhl ifrån des 
första uthlefwerning påfodrat, dhet han ingalunda förmår beståå, att wälbemelte h:r landz-
skrifuaren öfwertyga, i sin tienst befunnes försummelig.  
 Sackfälles således mehrbem:te Hemming Nilsson för wittesmåhl, till penng:r effter det 20 
cap. Tingmål.b. L.L. att bötha 40 m:k. 
 
[Tillagt med annan hand:] Remitterat. Effter det han straxt föll tillfögo och sin mehning wara 
fast annorlunda. 
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Ting 11 februari 1664 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3145, fol. 438v–440r, RA. 
 
Sunne tinghlagh, \d. 11 februarij/ [1664]. Nämpden. 
 Peder Pedersson i Bärge  Olof Olofsson i Råghsiö 
 Peder Giölsson i Wagle  Olof Olofsson i Öne 
 Regart Hemmingson i Långåker Jon Larsson i Tanne  
 Erick Giölsson i Berga  Olof Andersson i Fanbyn 
 Jöns Jöransson i Filsta  Peder Olofsson i Målängh 
 Jöns Ericksson i Månsåsen  Erick Nilsson i Dahlen 
 
1. Angafz en bagge, then i Nårige födder ähr, uthi Inn[der]öhns gieldh, Olof Larsson be-
nembd, hwilken 1662 hafwer warit till tienst här i Sunne prestegårdh, hwarest han en kohna 
som tilförendhe twenne gånger hafwer sigh medh horeri förseet, första gången [med] en gifft 
man, och andre gången medh en ogifft. Tillfrågadhes b:te Olof Larsson om han icke ähr ehn 
giffter karl, och hafwer sin hustru i Norigie, her till han nekar; uthan säger sin hustru nu i för-
ledne wåras 1663 wara dödh blefwen. Be:te kåhna ähr för ähn gierningen uppenbaradhes till 
Norrigie förrymbder. Sedhan tilspordhes honom om han b:te kåhna belägrat hafwer, dher till 
han eij nekar, uthan bekiendhe sigh en sådan syndh medh henne bedrifwit hafwa 1662 uthi 
Sunne prestegårdh.  
 Emädan b:te Olof Larsson friwilleligen sin begå[ng]ne syndh och hordoms last bekien-
dhe, hadhe man wähl fogh att döma honom effter dhet 5 cap. Höghmåhlab. till dödhen, men 
effter Kongl. Maij:tt Drottn. [fol.439r] Christines nådige gifne strafordningh, skahl han löpa 
gattulopp sex gånger, emädan han intett hadhe något att bötta medh. 
 Excecution medh gatulop fullgiordes samma dagh. 
 
2. Effter ländzmans Hans Jonssons Swanberghz sampt fleres bewittnandhe att Brodde i 
Swidie hafwer twingat Mårten Pedersson ifrån Orwijkhemmanet, som han honom till brukz 
uplåtit hafwer, och mycket i feigde tijdhen uthstådt; dömbdes af nämbden att Brådde skall 
gifwa honnom Mårten igen dhee fem och en half rijkzsdaler, han uthi instigzpening:r och 
godh willia till knechten uthlagt hafwer, såsom och honnom betala dhee fyra rikzd:r som han 
till Broddes sohn, then knecht war, hafwer gifwit, och cronnan ingen tienst giordhe uthan 
rymbde till Nårige. 
 
3. Blef af befalningzman wählach:tt Daniel Bertilsson berättat, hurusåsom honnom igiönom 
lendzman i Hackås Jon Jonsson ähr wordhen något för jul kungiordt, hurusåsom en bondhe 
Pedher Bertilsson ifrån Hallen, ähr för tugh [trol. = 2] åhr sedan på sin hemresa ifrån marck-
nadhen blefwen stullin, hos Påhl Påhlsson i Åkeräng, enär han med sine stalbrödher war inne 
i stufwan att få sigh mat, nembl. af ett skrin som stodh uthi Peder Bertilssons slädha, elfwa 
tijomarkerz plåtar, och tre d:r kopp.m:t; och att sama Pedher Bertilsson hafwer låtitt sigh af 
en ryttare Anders Bertilsson förlika, och i betalningh emott samma tiufnadh, af honnom 
bekommit een swart häst och ett betzel. [fol.439v] 
 Samma ryttare Andhers Bertilsson hadhes för rätten och tilfrågadhes, om han berörde 
penningar i Åkerängh på gårdhen [af] Pedher Bertilssons slädha och skrin stullit hafver, dher 
till han icke nekar, uthan bekiänner sigh tiufnadhen tillika medh en annan ryttare, som medh 
honnom i lagh warit haf:r, Måns Olofsson Röhår, beggie undher öfwerstens wälb:ne Börie 
Månssons Skiächtas compagnie. B:te Måns Olofsson tilspordhes om han me[dh] Andhers 
Bertilsson i dhenne handhel warit hafwer, dher till han eij heller nekadhe, uthan han så wähl 
som Anders Bertilsson friwilligen bekienner tiufweri begångit, ångra dher hos sine begångna 
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syndher, och bedhia om nådhigt straff. Tiufnadhen som dhee bäggie medh samman handh 
stullit hafwa, ähr som föllier:  
 Elfwa tijomarkz plåtar och 3 d:r k:pp.m:t – 12 d:r 6. Skrinnet dher i peningarna lågo – 1 
d:r. En barkat säck af kalfskin, werderat – :12. Twå marck linfrö, för – :6. Ett kordt för – :3.  
 [Summa] 13 d:r 27 [öre]  
 Effter Andhers Bertilssons och Måns Olofssons, begge ryttares, friwillige bekiännelsse, 
kundhe rätten eij annatt, uthan dhem effter Kongl. Maij:tz Drottningh Christines strafford-
ninghz 3 punct, sake att böta tre gånger så mycket tiufnadhen ähr werdherat före, löper 
sölf:rmynt, 41 d:r 17 öre, och gifwa målsäganden sitt igen. Pedher haf:r bekommit en häst för 
sex d:r, en kalfskinz säck för 12 öre, ett skrin för en d:r. 
 Man hadhe wähl orsack att dömma honnom Pedher Bertilsson effter dhet 12 cap. Tiufwa-
balken till 40 m:k för dhet han rätta tiufwen fångit hafwer, och icke [fol.439v] cronnones befal-
ningzman tilkiänna gifwit, men emädhan han nu bewisar sigh hafwa saken för ländzman i 
Hackås Jon Jonsson ahngifwit, och i dhen acht en häst för 6 r.d:r och ett betzel för 1 d:r 16 
öre, af rytt. Andhers Bertilsson annamat hafwer. 
 Emädhan nu offtabe:te Andhers Bertilsson för begångne tiufweri tillförendhe war dömb-
der, och elliest hadhe sitt afskiedh ifrån compagniet, som elliest då resferdiger war af landhet, 
och förmente sigh eij mehra kunna igenfå, altså i consideration af hans upsått, förskontes han 
dhenne gången, på Kongl. Maij:ttz nådige behagh, medh bötterne, och plichtadhe medh gatu-
lop samt förwistes i landhet. 
 Rytt. Måns Röhår skall plichta medh penningar, effter som ofwanbemelt står – 20 d:r 24½ 
öre sölf:rm:t. 
 
 
 
 

Ting 31 augusti 1664 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 177r–185v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3145, fol. 447r–449, RA. 
 
Anno 1664 den 31 augustij höltz laga tingh medh almogen i Frösöön, wederwarandes cronno-
nes befalningzman wälack:tt. Daniel Bertilsson sampt the tolff edhsworne laghrättes män. 
 Peder Pedersson i Berga  Erick Giölsson i Berga 
 Hemmingh Nilsson i Stensgårdh Oloff Andersson i Fanbyn 
 Oloff Olofsson i Rigssiöö  Oloff Olofsson i Öne 
 Rekort Hemingsson i Långåker Swen Larsson i Tanne 
 Jöns Jöransson i Rigernäs  Per Biörsson i Wagle 
 Erick Nilsson i Dahl  Peder Olofsson i Målängh 
 
1. Anklagades Tage Månsson i Månsåssen at hafwa hyst och herbergerat en konha. Hwar-
före sakfeltes han, androm till warnagel och excempel, 3 mark. 
 
2. Framhades för rätten Oloff Bagge, hwilken stulit hafwer fem rijkzdallers wärdhe, och en 
halff ordt. Emädan han her mot eij säija kundhe, dömdes han, dher han icke hade at böta 
medh, at löpa gatulopp, effter Kongl. Maij:ttz ordinantie. Den 1 september stogh han sit straff. 
 
3. Angaff länsman dhesse effterskrefne [af tresko försummat hafwa] till att liggia uthi håll: 
Steen Olofsson i Mickelzgäle, Hans Pålsson i Slanderna, Nils Hanson i Nampn, Påfwel 
Siulsson ibidem, Nilss Andersson i Knyta, Per Carlsson i Rasten, Ingrid enkia i Belstad, Lars 
Steensson i Belstadh, Oloff Månson i Gienwal, Anders Andersson i Målstadh, Mårten 
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Jonsson i Målstadh, Giertru i Walla, Lars i Halfförsgierde. Sakfelte för olydno hwardera 3 
m:k. Penning:r 39 m:k. [fol.177v] 
 
4.  Anklagade lendzman en gienta Sebor i Walla, för thedh hon hafwer tagit legopenningh 
och åtras en tidh ther effter sampt instigin i en annan tienst. Sackfältes hon altså effter thedt 
15 cap. [Bygg.b.] Landzlaghgen at böta 3 m:k. 
 
5. Framkom Per Biörsson i Wagle, och anklagade lendzman [Hans Jonsson] at hafwa sigh 
slagit en [kind]pust. Hwarföre sackfeltes bem:te lendzman at böta effter thedh 13 capitel 
Såramålabalcken, för pust 3 m:k. 
 
6. Bleff Nilss Kiärlsson i Walla sackfälter till at böta effter thedh han hafwer tilwällat sigh 
medh list och bedräg[eri] utaff en enfaldigh man \Lars Stensson i Belsta/ någon jord, uthan 
lagh och domb, til 40 m:k til treskiptes, Så skolle och ländzman tilställa godhe män, at uth-
mäta säden, och wedergela hans bruk och arbete.  
 I lika måtto haf:r ben:de Nilss Kiärlson skrifftat Lars i Belsta dher han uppå sine egna 
egor stadher war \och medh onda ordh öf:rföl/. Och emädan bem:te Lars sielf för honnom 
..rdher saken till fredz gif:a, lindrades hans sak, dher han effter thedh 5 capitel Edzöres-
balken, androm til warnagel sakfällas skulle, till 40 m:k:r. 
 
 [I Svea hovrätts dombok (fol.447v-448r) har målet följande lydelse. Se även §§ 13-14 
nedan, och efterföljande bilagor. 
5. Beswäradhe sigh Lars Stensson i Belsta, öfwer sin hustrus brodher Nils Kielsson i Walla, 
i thedh han haf:r olageligen någon jordh ifrån sitt hemman afhä[ndt] och ytermera honnom 
aldheles ifrån b:te heman trängia wille. Så emädhan b:te Lars Stensson uthi månghe of[re]dige 
feide tijdher b:te hemman hefdat och brukat haf:r, och stor omkostnadh medh knechtepening:r 
och andra uthgiffter anwändt, och sigh ytermehra af fordom undherlagman sal. Erick Olofs-
son, faste dombref förskaff[at.] Blef af rätten afsagt, att Lars Stensson, nu som för, hella 
hemmanet behålla skulle, och förlika b:te Nils Kielsson effter mätismanna ordom, för sitt 
arbete på jordhabruket. Dock böte offtab:te Nils för olageligit tillwällandhe effter dett 28 
capit. Kong.b. L.L. – 40 m:k:r.] 
 
 [Jämtl. Domsagas dombok, fol.178r] 
7. Arclimestaren Oloff Ericksson beswärade sigh uthöf:r hustru Anna Olofsdoter i Walla, at 
hafwa bortubbat sin legopiga, then åhrligen stadh war. Hwarföre sackfältes bem:te hust. Anna 
effter thedh 15 capit. Bygningabalk. at böta 3 m:k. 
 
8. Angaff lensman en kohna, Märta Andersdotter, hwilken ähr tree gånger besåfwen, 1) 
utaff \Idde/ en guldsmedh, och aflat barn; [2)] sedan utaff en swensk ryttare; 3) Oloff Lagom, 
aff hwilke 2 ähre döde, dhen tridie långt fierran. Och emädan hon icke hafwer at böta medh 
remiterades til den höghlofl. rätten, och skall Oloff Lagomz bondhe, benämbd Jöns Ericksson 
i Mångzåssen uthlegia böterne, effter rytaren långt borta ähr.  Penning:r   3 m:k. 
 
[I Svea hovrätts dombok (fol.448r) har målet följande lydelse: 
7. Angaf ländzman en kohna Märit Andhersdotter, hwilken twå gånger hafwer låtit sigh til-
förende besåfwa, och nu tridie gången af en ryttare Olof Lagom ähr belägrat wordhen och 
medh honnom aflat barn. Altså effter hon intet hadhe att böta medh, måste hon plichta effter 
straffordningen; men rytt. Olof böte 3 m:k:r.] 
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9. Lensman Oloff Oloffsson klageligen tilkäna gaff at hans hest uthi junij måna genom-
stungen bleff medh en stör. I thedh hesten på bron stegh gieck han sönder, och trädh strickade 
up, och bekom hesten strax skadan, hwar aff han strax storknadhe. Dömbdes altså wederbör-
andhe, then som bron eger och tilkomer at heffda, at tilstella bemä[l]te lendzman Oloff, så 
mycket som hesten effter werderingh gillas kan. [fol.178v] 
 
10. Landzskrifwaren \wäl:t Lars Jonsson/ fodrade 1658 åhrs krigzhielp aff Erick Ma[tt]sson 
Massur för hwilken rest tolffmän hafwer werderat et skåp, och hafwer \Jon Mikelsson i 
Krokum/ hemtagit bem:te skåp sigh til private betalningh. Hwarföre affdömbdes at bem:te 
Erik skulle wedh anfordran betala bemälte Lars Jonson, dhe 10 ortr hwilka han plichtigh ähr 
at lefwerera. 
 Så emädan Oloff Oloffson i Öhne, som då i lendzmans ställe war betroder, och effter 
bem:te Jon at hädan föra, war rättens samptycke det bem:te Oloff skal swara lanskrifwaren til 
sin rest, och tage han war han kan skadan igen. 
 
11. Påstmästaren wäh.[?] Hans Larsson, fulmächtigh giordt aff Karin änckia i Swedie, och 
kiärade [till] Jöns Jöranson i Degernäs om en kiortel, hwilken hos honom pantsat war för twå 
rijkzd:r och en span korn. Hwarföre tildömdes bemelte Jöns, at lefwerera kiortelen igen, enär 
honnom sin uthlagde summa blifwer got giordt. 
 
12. Framkom för räten Oloff Hemingsson i Nord[e]rön och kiäradhe effter tijo rijkzdaller 
pantepenn:gr uthi Östergården Torp, hwilka saligh Oloff Redersson i Torp bordhe at erläggia, 
och nu medh dödhen affgången. Hwarföre war rättens meningh, at saligh Oloff Reders barn, 
Jon Oloffson i Torp medh sine syskon, skola ofwanskreffne suma betala, emädan skulfodran 
rätmätigh fans. 
 
 [På inhäftat blad, fol.179r, hela texten överkorsad.] 
 Samma dagh kom för rätten beskedligh daneman Oloff Hemingsson på Norderön, kie-
radhe effter 10 r.d:r pantepening:r uthi Östergårdhen Torp, hwilket sal. Oloff Redersson 
bordhe betala, skuldhen erläggia, och nu medh dödhen affgången ähr. Hwarföre war rettens 
meningh att salig Olof Reders barn Jon Oloffson i Torp medh sine samptlige syskon, skolla 
ofwanskreffne suma betala, emädan skulfodran rätmatig fans. At detta sålunda wara affhand-
lat och passerat betygar iagh undertecknat 
 [Underskrift saknas. Baksidan saknar text.] 
 
 Påstmästaren Hans Larsson kiärade effter någon inlag[d]h sädh, cronnan tillhörig, utaff 
Anders Smedh i Degernäs otta tunnor, och nähr be:te sädh uthtogz resterade en och en halff 
tunna. Tilspordes altså aff rätten, emädan bem:te sädh feladhes nähr dhen uthtogz, hwarest 
dhet mera kommit war, hwartil han sadhe sigh eij kunna wetta. Så emädan bem:te Anders 
Smedh sädhen i hengh tagit hafwer om dhen at hafwa omwårdnat, bleff aff räten dömpt, det 
offtab:te Anders skulle betalla halfwa skadhan, hwilket belöper sigh i pening:r tree rij.d:r. Och 
sedan sökie han skadhan ehwarst han kan.  [fol.180r] 
 

13. Framkom för rätten Lars Stenson i Belsta och beswäradhe sigh öfwer sin hustrus farbror 
Nilss Kieelsson, hwilken til en brorpart uthi be:te heman arfburin war, och wille honnom \o-
lageligen/ ther ifrån trengia. Så emädan be:te Lars Stensson uthi många ofredige tidher b:te 
hemman heffdat och brukat hafwer, jemwäl och uthståt store beswär bådhe uthi knechte 
nembder, såsom och annan omkostnadh dher uppå användt, och sigh ytermera aff fordom 
underlagman saligh Erick Oloffson, faste dombreff dher uppå förskaffat, blef fördhenskul 
affsagt och affdömpt, at offtab:te Lars Stenson å sin hustrus wägnar be:te hemman heffda, 
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dock medh thee förordh, at han sin swåger Nils Kieelsson effter mätismana ordom nöijackte-
ligen contentera och betala skal. 
 
14. Beskyller Nilss Kielsson i Walla sin fadhers systerman Lars Stenson i Belstadh för 
sittiandhe rätten, at Lars Stensson nu uthi twå åhrs tijdh hafwer bortstullit cronones och 
prästens tijondhe, nembl. 1662, enähr tiendhen skulle räcknas aff 50 skyllar, sedan och 1663 
af 24 skyllar, som han infördt hafwer i sin ladha och en pin[n]a före sat enär tiendhe räck-
narna Giöl i Mälstadh och Jöns i Filstadh effter befalningh dhem rächna skulle. 
 Effter aflagd edh wittnadhe och bekiändhe tijondhe rächnaren Giöl Oloffson i Mälstadh, 
först at han intet kundhe see något korn wara infördt i ladhan, sedan segher han at Lars Stens-
son bekiendhe för sigh hafwa infördt 10 skyllar och stängerne stodh uthan för döhren, aff 
hwilka bleff och tillika medh dhen mera sädhen, tijo[n]den afrächknat. [fol.180v] 
 Olof i Rasten och tijondhe rechnare och sexman wittnadhe effter afflagd edh, at Nils 
Kielsson sadhe för sigh, at Lars hadhe undan 4 skylar, och nähr han kom at rächna, sadhe Lars 
Stensson sigh och deraff skolla giöra tijendhe. 
 1662 åhrs tijendhe ähr aff dhe 50 skyllar, ähr 5 skylar dher af werderadhe, nembligen 
korn 36 kannor, ähr tilhopa medh böterne nembl. 3 t:r  
 1663 åhrs tijendhe af 24 skyllar, ähr 2 skyll 3 bandh, dher aff werderadhes korn 16 
kannor, ähr tilhopa medh böterne   2 t:r 16 k:r 
 Emädhan tiendhe räcknarena eij sit embete troligen hafwa brukat, uthan tillika medh Lars 
Stensson döldt, kundhe rätten dhem icke för dölzmål effter Tiuf.b. befria, uthan  
 Giöl Oloffson i Målstadh sak[feltes] at böta 2 t:r 12 
 Oloff i Rasten sammaledhes   2 t:r          . 
    9 t:r 28 k:r 
[I renoverade domboken är böterna omräknade till penningar, à 9 m:k tunnan.] 
 
[fol.183r; inhäftad bilaga:] 
 Hälsom[?] medh Gudh lenssman Hans Jonsson. Det beklagar sigh Lars Stensson i Belsta, 
at han Nils Kiälsson, som hos Lars warit hafwer, wil nu trengia honom a[f] gården Belsta, 
medh föregifvande, at han rette erffvingen ähr, och om det så wore at han erfuinge war, så bör 
han det sällia, medh lagh och rett, och ike tilsegia en af hemanet, i olaga tid, som nu ähr, och 
borde han segia honom af med hemanet om julotid och ike om påske. Altså måsten I honom 
Nils Kiälsson tilsegia at han med sådant fördragh hafwa, til neste lagh och tingh, och tilseger 
\iagh/ imedller tid Lars hemanet, at bruka och åbo.  
 Af Frössön den 2 april 1664. 
 Berghe Monsson Skiäkta 
 
 [fol.182r; inhäftad bilaga:]      
 Hälssan mädh Gudh alzmechtigh. Alldenstundh lendz- och tolfmän oppå Frössöön, sigh 
högeligen besuärat finner Larss Stensson i Bälstadh dädh hans hustros broders såhn Nielss 
Kielsson, nu boendes i Walle, will honom nu uthi olaghligh tijdh icke allenast trängia ifrå 
gården och tillgrijpa slåtten mädh andra lägenheeter, förmenandes sigh wara der till närmaste 
arfuinge. Så alldenstundh Larss Kielsson[!] framwijsar sal. laghmans Erich Olufssons gifne 
doom uthj landzhöfdingens sal. och welb:ne h:r Hans Strichz nährwaro giorde och gifuin, att 
Larss hafuer böxlat gården medh elfua richzdaler, och elliest af åthskillige bördemän 
sedermehra inlöst deras ahrfzpartt i samma hemman och[?] mehra begyntt betala honom 
Nielss Kielsson och hans broder[?] på deras ahrff, som copian af kiöpebreffuen tydeligare 
uthwisa kunna.  
 Elliest mädh hafuer Larss uthj denne besvärlige tijdhen uthstådt medh knechte- sampt 
andre [p]ålagor och tyngzler, och lichväl effterlåtit honom Nielss detta åhret medh honom 
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sädha halfva gården, förmenandes honom ändå till dädh besta wara, och Nielss lichväl honom 
icke en skillingh igenburit. Huarföre såsom hvar och en bör lagh och rätt wederfaras och 
skiee, befalles edher härmädh alfvarligast dädh i till laghligit uthförandhe partter[ne] emillom 
handhafva honom Larss Stensson att förblifva wedh hemmanet och dess lägenheter, för 
altingh som[?] lagandes att ingen orät någrom wederfahres, till dess laghman hemkommer, 
och däm emillan afdömpt blifver. Detta edher och wederböranderne till fulkomlig effter-
rättelsse. Och warer Gudhi befallandhe.  
 Aff Bodhe d. 5 junij 1664. 
  Uthj befallningzmans frånwaro och ställe. 
  Larss Jonsson Roshemius [med egen hand] 
 
[fol.184r; inhäftad bilaga:]    Höghwälwijse herrar, thenna höglofliga rättens besittiare. Effter 
såsom min hustros brodher son, Nilss Kiälson, haffuer ifrån migh ett breff bekommit den tijdh 
han war till tienst i Norie, att han skolle komma heem och taga emoott gården Bälstadh, och 
war thett så min och min hustros meningh, att han skolle komma heem och taga sigh 
nogonstädiss een ehrlig piga till hustro, och blifwa hoos oss uthi wårt brödh, lijka såsom thett 
hade warit wåra egna barn, och effter såsom wij nu ähre barnlösa och nu snart ålderstigna 
folck, så hadum wij tenckt att giöra ho[n]um till wår rätta arffwinge, och att honum skolle 
tilhöra lijthett och myket ther fans i gården, när Gudh hade teckts att kalla oss aff thenna 
jemmerdahlen, men icke att han skolle komma heem, och drijfwa migh straxt aff gården. 
Eliest haffer iagh och uthståth myket uthi nu näst förliden ofridh, både medh soldaterss 
legande, så wäll som medh anndra pålagor och tun[ga.] Eliest den tidh iagh fick samma gårdh 
igen, war han myket obrukat och uthskie[mbd,] thett mina grannar och andra wetha wittna 
och betyga. Böönfallandes therföre god[..] \the/ herrar, att I förhielpen migh fattigh man, att 
iagh och min fattiga hustro moste fåå samma gårdh nyttia och bruka uthi wår lijfztijdh. Gudh 
allzmechtigh wårdar edher the[r?] före wisserligen belönandes. Förbijder denna denna 
högloffliga rättens gunstige swar. 
 Frössöön den 13  Lars Stensson  
 augusti a:o 1664.   i Bälstadh. 
 
[fol.181r–v]     D. 31 aug. 1664. Interlocotorie.[En inhäftad bilaga med i stort sett samma 
innehåll som protokollets §14 ovan, skriven med två olika handstilar.] 
 
[fol.194v, inhäftad bilaga, skadad; fortsätter på fol.185r] 
 Copia. 
 Emädhan såsom befallningzmannen welb:dhe Daniel Bertilsson hafwer af oss undertech-
nadhe begiärat een san beretelse och wittne, huru som på sist håldne laga tingh her uppå 
Frösöön som skiedhe den 31 augusti a:o 1664 passerat, ransackat, afdömbt och slutit blef, om 
dhen tuist och stridigheet som emillan Lars Stensson i Bälstadh och hans wedherpart Nils 
Kielson i Walla upkomen war. Hwilken begiäran wij skiäligen eij kunom honom förneka, 
uthan effter wå[rt] ythersta förståndh, wittnom så afhandlat wara, som fölgier.  
 1.) Kom för rätta Lars Stensson i Bälstadh, klageligen andragandes, huru såsom hans 
hustrus brodhers såhn, Nills Kielsson i Walla, hafuer uthan laga domb och alle skiäll tilstigit 
emot hans willia, och sått hans \halfua/ hemman Belstadh, huar öfuer Larss Stensson nöga-
dhes ansökia wählb:ne h:r öfuersten Börge Månsson Skiechta, om een förmaningz sedhel till 
ländzman Hans Jonsson att han måte få blifua widh sitt hemman, dhen han och beckom, medh 
begiäran att ländzmannen wille förmana honom Nils Kielsson medh sådant olaghligit proce-
derande innehålla, huilcket alt utaf Nils Kielson ähr funnit oachtat, hafuer ändå begynnt 
\hemmanet/ att så. Nöga[des] altså Larss Stensson ansökia landzskrifuaren Lars Jonsson som 
då uthi her befallningzmans frånwaru, hans stelle förträddhe, bekom fördenskull een befaldz-
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ningz sedhel till ländzmanen Hans Jonsson, att han skulle tillhålla Nils Kielsson, medh sådane 
sine olaglige förfångh och till tagandhe åtherhålla och sacken till laga ransackningh remite-
rade, hwilck[et] och af Nills Kielsson aldheles oachtatt blef, uthan han tillijcka medh Lars 
Stensson, emott befaldningh, sådhe halfua hemmanet. Huarföre kundhe Lars Stensson till 
detta då intet widhare giöra, och tänckte att Nils Kielson skulle ändhå åtherhålla, några flera 
förfångh och inpas \att/ giöra, men ner slåtanden kom, och han Lars [fol.185r, OBS] Stensson 
skulle sina ängar slå, kom och Nils Kielsson, begynnandhes bredhe wid honom slå och 
inberga. Då gick Lars Stensson till honom, frågandes huarföre han skulle der slå, sadhe sigh 
förmena, att han hadde nogh der af, at han emot sin wilia hafuer såt halfua hemmanet, och 
huru dhe dher sinne ordh sammanfört hafwa, haf:r Nils Kielsson hon[om] medh huggh och 
slagh öfwerfallit, uppå Lars Stenssons eg[en] ängh, hwarföre blef han af h:r lagmannen och 
oss för wålde[..]werckandhe saker till tuene[?] – 40 m:k.  
 Sedhan wartt [..] talt huilcken thera skulle hemmanet Belstadh [....] antingen Larss 
Stensson å sin hustrus weghnar, som [...] fadher systren för Nils Kielsson, och eger sitt rette 
fä[derne] uthi hemmanet, een systerpart, eller och Nilss K[ielsson] som een brodherpart i 
hemmanet haf:r. Hwilcket ärende blef t[ill] oss undertechnade skutitt och remiteret, att wij 
skulle wårt betenckiandhe her uthinnan afsäija. Altså blef af oss samtlige 12 män detta wårt 
eenhellige slut och betenckiandhe, således afsagdt att ehuruwähl Nils Kielsson ähr brodheren, 
och den andre Larss Stenssons hustru såsom een sys[ter] som förberörtt ähr, och hemmanet 
hafuer under dett danske regementet warit crone, huilcket Larss Stensson å samptlige sys-
kiones wegnar medh största mödha och besuär igenwant, det och lagmanens Erich Olofsons 
dombref uthwisar, och sedhermera nu uthi denna förflutna krigztidh uthståt medh knechte-
skrifningar och mån[ga] andra beswär som den tijdhen warit hafwer, dett oss allom nogh 
witterligit ähr.  
 Dy wart detta wårt och enhelige sentens, att emädhan Larss Stensson och hans hustru är 
ålderstegne, och hafuer inga barn eller arfuingar e[fter] sigh, uthan allena Nills Kielsson, 
afsadhes att L[ars] Stenson förblif:r widh hemmanet, Bälstadh, till [dess?] att dher Gudh 
aldzmechtigh täckes hedhan kalla L[ars] Stenssons hustru, då skall han Larss Stensson afstiga 
ifrån hemmanet och Nils Kielson trädher der till. Men iche skal Larss Stensson huarcken nu 
eller [i] framtidhen wara pligtigh att gifua Nills Kie[lsson] några penningar, som uthi h:r 
underlag[man] Pedher Chlassons Bromans gifne domb [för?]melt står, [fol.185v] hwilket inga-
lundha wårt sluth eller samtyckio war, uthan såsom her nu af oss uthi denna beretelse uth-
tryckieligen \förmeles/. Att detta så uppå sist håldne laga tingh ransakat, witnat och afdömpt 
wara och nu sedhermehra af oss gifuit, witne wij med wårt gäldhz insegel, och wåre nampn 
och sedhwanlige bomärkien. 
  
 Achtum Frösöön den 20 octob. 1664. 
  (Locus Sigilli) 
 Pedher Persson i Bärga          Regårt Henningsson i Långhåcker    
 Swen Larsson i Tanne           Erich Giölsson i Berga                       
 Oloff Olofsson i Öhne           Per Giölsson i Vagle                           
 Jönss Jöransson i Digernäs    Oloff Anderson i Fanbyn                   
 Oloff Oloffsson i Rägsiön     Erich Nilsson i Dalen                         
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Extraordinarie ting 22 april 1665 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 271r–272r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3146, fol. 601v–602r, RA. 
 
Anno 1665 d. 22 aprilis, höltz extraordinarie tingh oppå Frösöön, nährwarandhes cronnones 
befallningzman, wälach:tt Daniel Bertilsson och nämbden. 
 Pedher Pedhersson i Berga  Swen Larsson i Tanne 
 Regort Hemingson i Långåker Olof Andhersson i Fanby 
 Jöns Jöransson i Degernäs  Erick Giölsson i Bärge 
 Jöns Erickson i Månsåsen  Pädher Olofsson i Målingh 
 Hemingh Nilsson i Stensgårdh Erick Nilsson i Dhalen 
 Olof Olofsson i Öne  Andhers Andhersson i Stocke  
     i ställe för Olof Olofsson i Recksiö 
 
[1.] Ryttaren Swen Larsson Skomakare, hwilken näst förledhne Kyndhersmässo marknadh på 
Frösen, för kiyfnadh beskylldhes hafwa stullit af twenne Meldhpadh böndher, Lars Isacksson 
och Pedher Olofsson, nu friwilligen för rätten bekienner sigh dy wär för Gudh, och rätten, 
hafwa stullit som föllier, 
 En byssa werdherat för     8 d:r [kopp.m:t] 
 Bålsterwahr 19 ½ al:r @ 20 öre 12:   6 
 Noch bolsterwar 10 al:r @ 24 öre al:r   7: 16 
   27: 22 
 Dock lickwäl beskyller \b:te Swen/ rytt. Erick Jönsson medh sigh hafwa (hwilken \b:te 
sack/ förledhne d. 2 martij, fäste lagh sigh ifrån dhetta att befria, medh sexmana edh och 
wittne) dhett han intett afwiste, eij heller medh honom i rådh warit. Dock befans honnom 
Erick samma kiyfnadh hafwa uthi sin förwarningh, och omsidher bekiendt sin syndh, tillika 
medh b:te Swen, hwarföre dhe effter Kongl. Maij:ttz resolution sackfältes att böta tredubbelt 
[fol. 271v] så mycket som kiyfnadhen ähr, och betala målzegandhen sitt igen, altså belöper sigh 
bötterne 33 d:r sölf:rmynt och 7 1/5 öre.  
 För ryttaren Erick Jonsson står Pedher Nilsson i Swidie och Half:ar Larsson i Stakriss i 
lö[fte]. För ryttaren Swen blif:r rytt. Staffan Lar[sson?] på Andherssön och rytt. Äsbiör i Giäle 
och Orwijken i löffte. 
 
 [I Svea hovrätts dombok (fol.601v) har paragrafens andra stycke följande lydelse:] 
 Dock ehuruwähl b:te Swän sådant bekiänner, säge och tilläger han ryttaren Erick Jonsson 
medh om dhenne kiyfnadh uthi rådh, flock och farnöte warit hafwa, och sigh till sådan ogier-
ningh tubbat, för hwilken beskyllningh merb:te Erik Jönsson näst förledne den 2 martij fäste 
lagh, sigh medh sexmannawittne här ifrån att befrija, men såssom befans honnom Erik samma 
kiufnadh hafwa uthi sin förwarningh hafft, kundhe han dhenne beskylningh eij undkomma, 
uthan omsider han tillika medh Swän, dhetta alt bekiänner, hwarföre dhee effter Kongl. 
Maij:tz resolution sackfälte att böta tredubelt, och gifwa målsäganden sitt igen. 
 Ofwanbe:te ryttare Erik Jonsson, hafwer begånget dråp och ihielstuckit ryttaren Jöns 
Swensson, som uthi näst förrige [skall vara: kommande] Frössöö tinghz protocol aff den 16 
novembr. 1665 förmält synes, ähr på flyckten undkommin, bötter till exciquera[?] för-
dhenskull till dato upskiutit. [Stycket om löftesmän saknas.] 
 
2. Swen Jonsson i Knytte kiärer till Pedher Pedhersson i Bärga, effter 6 rikz, för hwilka han 
ett slåt hafft haf:r, blef altså rättenz meningh att såsom dhee tillförendhe her om haf:a warit 
uthi godhe mänz nährwahru förlichte, sålundha att b:te slåt af honnom Swen någott i 
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wanbr[uk] kommit ähr, skulle half:a pening:r afslås, betala 3 r.d:r igen, dhett och af rätten 
samptyckt. 
 
3. Framtedde Nils Olofsson i Walle ett kiöppebref, daterat 1657 [1659] Jemptemarck-
nadhen, bewisandhes sålundha sin sal. fadher Olof Erick[sson] hafwa kiöpt tre tunlandh jordh 
uthi Walle af [Erik] Pedherson skomakare, och hans brodher Nils Pedhersson och af hans 
systrar Kerstin - Agnis - Brita Pedhersdött[rar,] som war dheras odhelz, för hwilken han 
gifwit h[afwer] till hwardhera brödherne och söstrerne 7 ½ r.d:r, a[tt] suman för b:te 3 tunl. 
stiger till 37 ½ r.d:r. Så emädhan dhetta kiöp lagligen skiet ähr, bewilliadhes af [rät]ten, för 
widhare åtal, faste dombref [sålunda att b:te hemman Walla skall effter dhenne dagh oqwaldh 
wara sal. Olof Erickssons hustru och barns egendom].  [fol.272r] 
 
4. Upbödh mester Johan Mattzson guldhsmedh förste gången Bengtzgårdhen i Ginwall, be-
stående aff 3 tunl. 
 
5. Jöns Jöransson i Deegernäs upbiudher tridhie gången Westergårdhen i Filstadh, om 3 tun-
landh. 
 
Hemingh Nilsson i Stensgårdh upbiudher förste gången Målingh gårdhen beståendhe af 5 t.l. 
 
 
 
 

Ting 16 november 1665 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 310v–311r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3146, fol. 588r–589v, RA. 
 
Anno 1665 den 16 novembris höltz laga tingh medh allmogen i Frösöön, uthi befalningzmans 
wählach:tt Daniel Bertilssons och nämbdens nährwaru. 
 Olof Olofsson i Öhne  Rekart Hemingsson i Långåker 
 Pedher Pedhersson i Bärge  Olof Andhersson i Fanbyn 
 Erick Giölsson i Bärge  Pedher Olofsson i Miälom 
 Jöns Ericksson i Mån[s]åsn  Olof Olofsson i Rechsiö 
 Jöns Jöransson i Degernäs  Hemingh Nilsson i Stensgårdh 
 Erick Nilsson i Dahlen  Jöns Hemingsson i Slandrom 
 
1. Framhadhes en kohna \änkia/ Kerstin Olofzdotter, hwilken besufwin ähr, och haf:r aflat 
barn. Tilspordhes henne hwem barnfadhren war, swaradhes, en ryttare Jöns Swensson (then 
nu dhödh ähr). Blef altså be:t kohna effter [lucka] sackfält till 20 m:k. 
 
2. I lika måtto anklagadhes en kohna Karin Jonsdotter, hwilken \2 gånger haf:r fått oechta 
barn, nu andhre gången/ aff ryttaren Carl Olofsson besufwin ähr, och medh honnom aflat 
barn. Altså emädhan dhetta af dhem begge friwilligen bekiänt ähr, dy plichte dhe: ryttare 3 
m:k. Kohnan plichte medh kroppen. [fol.311r] 
 
Framstegh ryttaren Daniel Hansson, Erick Joensson, Erick Andhersson, och bondhen Andhers 
i Torwal, beklagandhe sigh huruledhz the af Olof Olofsson i Härkie, uthi ett brölop för kiyf:ar 
skiäldhe ähr, i dhet dhee skulle hafwa stullit en sölf:rskiedh. Här om framstegh Andhers i 
Stocke och effter aflagd edh wittnadhe, och sadhe att Olof i Härkie badh dhem intet gå ifrån 
brölåppet, för ähn skiedhen kundhe igenfås, och änteligen dhem för dhen skiedhen mis-



 56  

 

tänckte, dhet han nu bekienner sigh uthi dryckzmåhl hafwa giort, och intet annat medh dhem 
wett, ähn alt ährligit. Fördhenskull medh bön hos rätten och måhlzegandhen anhöl måtte till-
gifwit blifwa. Men andhrom till war[n]agel, sackfältes be:t Olof i Härkiä, effter d. 20 capit. 
Tingmålb. L.L. tillgifna af h:r:r befalningz- och lagman.  – 40 m:r 
 [Hela stycket överkorsat.] 
 
Blef af sochnen bewilliat, att medh första upbyggia ett stall, som dhee kunne sine hästar, dher 
uthi kune haf:a nähr thee på håll ähre. 
 
Fergkarlen Nils i Wallsundhe, blef af hans tilldelte böndher förlåf:at en stugu, dhen medh 
första låta upbyggia. Och dher sådant intet effterkommit blif:r, skall tolfmännerne blif:a 
tilltalte. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 16 november 1665 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 313r–314v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3146, fol. 588r– 589v, RA. 
 
Anno 1665 den \16 november/ decembr. höltz extraordinarie laga tingh och ransackningh i 
Frösöön, nährwarandhes befalningzman wählach:tt Daniel Bertilsson och dhe tolf edhsworne 
 Pedher Pedhersson i Bärge   Olof Olofsson i Öhne 
 Swen Larsson i Tanne  Rekart Hemingsson i Långhåker 
 Erick Giölsson i Bärge  Pehr Olofsson i Målingh 
 Erick Nilsson i Dahlen  Andhers Andhersson i Stocke 
 Olof Andhersson i Fanbyn   Jöns Jöransson i Degernäs 
 Jon Nilsson i Risse  Nils Månsson i Stocke 
 
Samma dato angaf ländhzman, hurusåsom ett dråp i Sunne uthi Hegle, Simonis Judi dagh 
[den 28 oktober] skiedt ähr i dhet en ryttare Jöns Swensson under wälb. öf:rstens compagnie 
af ryttaren Erick Jonsson ihiälstuckin blef. 
 
1. Afladhe ryttarena Samuel \Jöransson/ Swensson och Olof Ericksson sin edh, som til-
städhes wahr nähr dråpet skiedde, säijandhes att nähr han Simoni Judi dagh reste ifrån 
kiyrkian, bödh han ryttaren Erick Jonsson, som medh honom i föllie war, he[m] till sitt qwar-
ter uthi ofwanb:te Hegle. Nu uthi wägen k.... Enähr thee nu Fanbyn omredo stogh ryttaren 
Jöns Swensson wedh sitt qwarter, dhen merb:te Samuel honom tilspordhe om han sigh hem 
föllia wille, hwilket han sigh förwägradhe, och gick in i sitt qwarter, dher han sine skor en 
stundh höll på att lappa. Uthi skymningen går merbe:te Jöns Swensson till Samuel Jöranssons 
qwarter, dher Samuel och Erick såto och drucko, kom och i medlertijdh ryttaren Olof 
Ericksson tijt, och sigh iempte dhe andhra satte, och war af brendhwijn mycket druckin. Nähr 
thee nu [fol.313v] såto, \förwägradhe wärdhen Samuel dhem mera [öhl att bekomma] effter 
dhet emot helgdas natten war, hwar medh ryttaren och Erick wredh blef, kastadhe Erick 
Jonsson uthaf en träskåll öhl på Jöns Swänsson, säijandhes, Du haf:r sagt för rytt. Olof 
Bengtsson dhet jagh för tigh på kiörkwägen sadhe; hwilket merbe:te Jöns sadhe, hwarföre 
skulle iagh icke säija. Haf:r tu något emott honnom, sägh thedh sielf. I dhedh samma fattar 
merb:te Erick uthi bordhet, och dhet in uppå Samuel förer, dher han imott spissen föll, får och 
sin kammerat Jöns Swänsson som näst honom på bencken sått wedh dhet samma i håret, dher 
Jöns strax ropadhe, han biter fingret af migh, hielp migh Samul. Dher medh han dhem 
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åtskildhe, och war rytt. Jöns bitten naglen af långfingret. Spran[g] ähn yterligare merb:te Erik 
in på wäggen, och fick Samuels hela munteringh iempte annat dher såt, och dhet på eldhen 
kastadhe, (på dhet han dhes lättare i dhen [acht] att nähr Samuel dhet skulle dhedan hempta, 
kundhe han få betre tilfälle allena medh Jöns att slås. Nähr Samuel nu sakerne uthur eldhen 
höll på att taga, haf:r merb:te rytt. Erick Jonsson tagit wärgan på bäncken, och sigh in till rytt. 
Jöns Swänsson begif:it, dher dhe till golf:et sängen föllo \som war på golf:et beddat/. Tå 
ropadhe strax Jöns, dhen hundh biter nässan af migh. Nähr nu Samuel dit kom lågh ry. Erick 
ofwan på Jöns och hadhe sin wäria undher honnom, skildhe dhem så åt. Och låg Jöns i sängen 
som war nähr ho stilla i sängen dher han omkull föll, men Erick ladhe sigh på bencken. 
Frågade Samuel honnom Jöns om han skadder war, dher till han nekadhe, men effter han 
ryttaren Jöns så bleknadhe, skickadhe Samul effter sin bondhe Pedher Swensson. Och nähr 
han kom ban[d] han rytt. Erick, och skadhan efftersågh, dher han undher wortan på wänster 
sidhan stuckin war, men ingen blodh uthgick. Lefde altså b:te rytt. Jöns Swensson eij längre 
ähn till morgon till lysningen. Nähr han Erick sådan sin misgierningh sågh grett han, och sigh 
iemradhe. [fol.314r] Hadhe så Samuel Jöransson honnom Erick fengsligh, så lenge han dhen 
ryttar profotsen Måns Olofsson i händher lef:ereradhe. 
 Nähr profossen [Måns Pedhersson] honnom antogh hadhe han hwarken handklof:ar eller 
annat medh sigh, emädhan honnom detta så hastigt påkom, begiärte dråparen Erick att han 
kundhe med wach[t] \1, Nils Larson/ effterlåtas komma till sitt qwarter i Swidhie; thedh 
honnom effterletz. Nähr dhe nu hemkommo, satte dhee sigh i stugun dher ryttaren \2, Olof 
Bengtson/ högh furuwedh, men som ryttaren 3, Sachris Johansson (som medh wacht höll) 
honnom sacknadhe, frågadhe han hwarest fången togh wägen. Sadhe profotsen i kammaren, 
nähr dhee nu ditt inkom, hadhe dråparen upbrutit en dör som igen spikat war, och strax 
flyckten togh.  
 Ährendhet hos dhen ringa rätten uthi consideration stältes, och sålundha slöto och af-
dömbde, att alldhenstundh profosen Måns Olofsson, som commenderat war dråparen att 
fengsla, och honnom sålundha af säkerhet och förseendhe på flyckten släpte, ähr han uppå 
högha öf:rhetens nådgige behagh sackfält till 40 m:k. 12 capit. Kyf.b. 40 m:k:r. [fol.314v] 
 Föregaf lendhzman huruledhz arfymbde ryttare för en tijdh sedhan till bötter för kiyf-
nadh fallin sackfält är, dhem han icke hadhe uthkommit. Och nu nähr han arfymbde haf:r han, 
som grannarna bekiendhe, hafft tvenne tunor i härbärge, men nähr han ditt kom war icke 
mehra qwar ähn en tunna, dhetta iempte annat som borta af hans klädher och saker borta wara 
kundhe, will ländhzman att hustru Karin Stensdotter, som hans redhqwinna war, måtte giöra 
rechenskap före. 
 
 
 
 

Ting 5 oktober 1666 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 22v–25v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3147, fol. 422v–425, RA. 
 
Frössöö tingelagh, den 5 octobris 1666. Nämbden. 
 Olof Olofsson i Öhne  Jöns Jöransson i Degernähs 
 Swen Larsson i Tanne  Olof Andersson i Fanbyn 
 Erich Giölsson i Bärge  Jöns Erichson i Månsåsen 
 Anders Andersson i Stocke  Pähr Olofsson i Måhlängh 
 Jöns Hemmingson i Slandrom Erich Nilsson i Dahlen 
 Peder Pedersson i Wagle  Giöhl Olofsson i Måhlstadh 
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Tolfmännerne aflade först sin laglige edh. 
 Sedan förmandte befallningsmannen, ländzmannen Hans Jonsson Swahnberg som tolff-
ten, att grannerligen tillkänna gifwa dhe persohner som både emot Gudz lagh, som Kongl. 
[fol.23r] Maij:ttz placater och resolutioner hafwa sig föröfwad, i synnerheet om eder och 
sabbatzbrott, fyllerij, hoordom, slagzmåhl, löösdrijfware, och legofolckz otidige stadgande, 
etc. Hwartill dhe swarade, sig skohla för rätten sådana framdraga, som her uti tingelaget 
kunna finnas. 
 
Opplästes imedlertijd h:s excell:ts gouverneurens breff, af dato 9 septembris 1666 uthi Ulff-
åsa, angående smittosamme franssosen [syfilis] huru den böhr uthrotas; supra fol. 32. [Hän-
visar till Brunflo tingslags protokoll den 1 okt. 1666, i Jämtlands domsagas volym A I: 6, 
fol. 19v.] 
 
Öffwersten öfwer cavalleriet, wälborne Börge Månsson Skiächta beswärer sig högeligen 
öfwer een deel af allmogen her på Frössöön, som än fördrista sig, emot många uthgångne 
förbud och befalldningar, at hafwa sine stoer på öön, icke achtandes det dhe tillförne på 
tingen ähre wid 40 m:k bötter warnade at återhålla, men sådant icke achtadt, uthan så wäl 
wälborne h:r öfwerstens som ryttarnes hästar blifwa deraf illa medfarne och sönderslagne. Så 
ehuruwäl rätten hade gott fogh dhem sackfälla till förskrefne bötter, men efftersom öfwersten 
omsider beder för dhem, dy förskones dhe för denne gången, med liten wahrnagel 6 m:k 
s.m:tt hwartera, nembl:n Hemming Olofsson i Westbyn, Oloff Nillsson i Westerhuus, Per 
Månsson i Glasätter, Nilss Månsson i Stocke, Anders Andersson ibid, à 6 m:k – 7: 16. 
 
Efftersom ryttarena Jon Persson [i] Hara, Olof Laghom och Essbiörn Börgesson icke hafwa 
tingsstembningen comparerat, uthan den försutit at swara, hwarföre dhe tillbiuda sig wägra 
uthgiöra lagmanspenningarne och dess korntull, fram för dheres officerare och andra aff 
gemene allmogen. Skohla först för denne gången till een wahrnagel plichta för mootwilligheet 
à 3 m:k s.m:tt hwarthera, och afläggia lagmansp:garna för 2:ne resterande åhren. [fol.23v] 
 
Ländzmannen Hans Jonsson Swanberg gaf ann, att Oloff Olofsson i Miälle hafwer anställt om 
lögerdags affton emot söndagen, ett skiörder öhl, hwaraf, icke allenast han, uthan och hanss 
giäster, nembl. Erich Gunnarson i Tanne, Giöhl Erichson i Mälbyn, Jon Erichson i Östberg 
och Olof Olofsson i Harcken, hafwe dagen effter, om söndagen försummat kyrckian. Så 
emedan desse, hwar till eij kunna neka, uthan öfwertygade; och nu högeligen bedz före. Dy 
oppå Kongl. Maij:ttz nådige behagh, förskones dhe med 3 m:k s.m:tt hwartera, och den som 
giästeriet anställt hafwer, medh 5 d:r s.m:tt, ähr 8 d:r s.m:tt till kyrckian och dhe fattige her utj 
detta tingelaghet. 
 
Oplästes och publicerades Kongl. Maij:ttz resolution, af dato Stockholmz råd cammar den 15 
maij 1666, angående underlagmännernes löhn och rättigheet at uthgiöra, som dhe förr wahn 
warit hafwa at erläggia. 
 
Befalldningzmannen förehölth allmogen det dhe skulle sine hemman inlössa, som en tijd bort 
åth under cronan fallne ähre, och öde legat hafwa. Och sådant nu uti rättan tijdh tillkänna 
gifwa, på det dhe kunna afförde blifwa utj cronans reckningar. 
 
Prowiandtskrifwaren wäl:tt Hans Larsson Biörckman prætenderar af Sunne boerne tijo tunnor 
miöhl, som anno 1658 uthlefwererades, och lofwadt innan kort tijdh inlefwerera uthi maga-
zins huset igen. Så emedan dhe sådant eij effterkommit hafwa, hwarföre erkände rätten skiäli-
git, det Sunneboerne ähre plichtige bem:te 10 tunnor miöhl, med tree rixd:r tunnan, som hon 



 59  

 

då galt, betala, räcknandes sin emillan effter qvotan, som Frössöö boerne tillförne giordt 
hafwa, alldenstundh Hans Larsson hafwer dhem gott giord utj sin reckning till cronan. [fol.24r] 
 
Konan Ingebohr Pedersdotter i Bärge, bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med ryttaren i 
Brundflod Daniel Månsson, hwilken dher för sigh plichtadt hafwer, och ehuruwäl hon före-
gifwer, hafwa lofwat sig ächtenskap, men kan sådant Daniell eij öfwertyga. Denne Ingebor 
hafwer och hafft oächta barn med ryttaren Pähr Höök, men derföre bägge plichtadt. Så 
emedan denne kohna ähr nu andre resan återkommen, dy skall och bötterne fördubblas till 40 
m:k s.m:tt, förmedelst Kongl. Maij:ttz och Kongl. hoffrättens resolution af den 12 maij 1659. 
 Sammaledes angafz kohnan Karin Jonsdotter, inhyses hoos Olof Påhlsson i Fillstad, 
hwilken för några åhr sedan hafwer afflat barn med Erich Jonsson i Walla, och derföre 
plichtadt; men nu andra resan hafft lönskeläger med ryttaren Carl Olofsson, som uti förledne 
åhr plichtadt för werldzlig rätt. Denne kohna, Karin Jonsd:r kan eij heller befrijas från dubbla 
bötter 40 m:k, som annan gången sig belägrat hafwer. Och efftersom hon, med den förriga, 
inga penningar hafwa at plichta med, uthan förmedelst Kongl. Maij:ttz och Kongl. hofrättens 
resolution af den 26 martij 1652, skohla widh watten och bröd uthj [een] månadz fängelsse 
förblifwa, och plichta för sine gerningar. 
 
Ehuruwäl Enar Siulsson i Sehm och Åås sochn förmehner sig med gott fogh hafwa at fordra 
af Mårten Olofsson på Andersöhn 4 r.d:rs förmeente rest på ett gårdekiöp; lijkwäl emedan 
detta för 13 åhr sedan förlupit ähr, och aldrig förr änn nu der på klandrat och yrkiatt. Elliest 
och befanss giällden högre, än det tillrächte att betahlas med, dy kunne rätten sådant eij 
optaga, uthan aff intet wärde skattades. [fol.24v] 
 
Påhl Påhlsson i Kongznäset fordrar effter insinuerad specification af Jöns Jöransson i Deger-
näs 10 r.d:r knechte penningar, sedan 10 skyhlar korn, item 10 skyhlar som restera på åkren. 
Rätten togh detta uti moget betänkiande och consideration, och pröfwade skiäligit, det Jöns 
Jöransson ähr plichtig at erläggia till Påhl Påhlsson 5 r.d:r knechtepenningar och tijo skyhlar 
korn uthan upskoff. Men för Påhl Påhlssons öfrige prætensioner kännes Jöns Jöransson alde-
les frij före. 
 
Jöran Månsson i Sunne och Wällwiken, med hanss medharfwingar, pålades af rätten at betala 
hanss höghgrefl. excell:tz öfwerlagmanspenningar, som och underlagmans korntull uthi nijo 
åhrs tijdh, för twenne hemman uti Wällwiken, som hanss sal. syster, ryttmestarens sal. 
Hannemans effterlefwerska, h. Brita Månsdotter, dher åbodt hafwer, belöpandes för berörde 9 
åhr nijo ort och 18 fierdingar korn, hwilke han med fordeligast betala skall, uthan widare her 
öfwer molest. Och sökie han dhe andra sine medarfwingar, det bäst han kan och gitter. 
 
Pehr Jonsson i Goustad och Brundflod sochn, trädde för rätten, kärandes till Erich Erichsson i 
Nambn, effter 10 ½ r.d:rs knechtepenningar, som Per Jonssons hustru, Märita Nilsd:r för 
Nambns gården på Frössön uthlagdt hafwer. Så emedan Erich Erichson her till eij undfalla 
kan, dy erkände rätten skiäligit, det Erich i Nambn skahl desse 10 ½ r.d:r ofördrögeligast Pär 
Jonsson i Goustad betala. 
 
Hans Jonssons i Norrige fullmächtig Jon Jonsson Muur, fordrar af Per Jonsson i Hahra någon 
arff, som skulle wara tillfallen effter hans sal. fader uti bem:te Hahra, [fol.25r] och Hans Jons-
son nu, tillika med sina syskon prætendera.  
 Så emedan H:s Kongl. Maij:tt wår allernådigste Konung, hafwer förmedelst commissa-
rien, wälborne h:r Johan Berentz medgifne instruktion, nådigast sig förklarat, at dhe som sine 
odels hemman hafwa her i Jempteland skulle återkallas, och innan åhr och dagh tillbaka 
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komma, at emottaga sine odelshemman, och hwilka som sådane Kongl. Maij:ttz wälfattade 
ordning försumma, skohla aldrig mehra sina odelshemman effterfråga. Kännes fördenskulld 
Per Jonsson i Hahra för dess prætention så wida frij. 
 
Förlicktes för rätten Hans Larsson Biörkman oppå Olof i Kyrckiobyens wägnar med Jöns 
Jöransson i Degernähs, at Jöns skall gifwa bem:te Olof otta r.d:r innan otta dagar, hwar med 
all dheras reckningar å både sidor skulle ophäfne warda. 
 
Erich Larsson i Bräcke och Per Biörsson ibid. förlicktes för rätten om een häst, som Per 
hafwer stoppat skiällan igen och sedan intet kunna igenfinnas, och imedler tijd hafwer biörn 
kommit i färde med honom och ihielslagit. At Per skall gifwa Erich i förlijkning och ska-
destånd femb och ½ r.d:r, hwar med dhe räckte hwar andra handen och woro å både sidor till 
fredz. 
 
Anders Pärsson i Högen och Torfwala by i Brundflod, fordrar å sin hustrus wäg:r någon 
arfwejordh utj Rasten af Olof Jonsson, den han tillstod, och omsider uthlofwade at förlijka 
Anders Persson medh femb och ½ r.d:r, hwar med Anders war dher medh wäl förnögd, och 
sedan aldrig skall återkomma at her på offtare klandra, wid laga straff. [fol.25v] 
 
Anders Erichsson i Backe opbiuder förste gången sitt kiöpebref, kiöpt af Påhl Thomasson 
ibid. för 50 r.d:r.  
 
Ländzmannen Hans Jonsson Swanbergh opbiuder och Håffz gården han åbohr, andre gången. 
 
Jöns Jöransson i Degernähs opbiuder Östergården i Åkerängh, tridie gången, som till honom 
pantsatt ähr för 160 r.d:r, och efftersom ingen her på klandrar, dy bewilliades honom taga 
dombreff på. 
 
Pehr Olofsson i Torp opbiuder östre Torpz gården förste gången, kiöpt af Jon Olofsson ibid. 
för 40 r.d:r. 
 
Jöns Erichson i Månsåsen opbiuder sin gård Månssåsen förste gången, kiöpt för 60 r.d:r. 
 
Pehr Olofsson i Måhläng opbiuder sin gård förste gången, kiöpt af Olof Olofsson i Rixsiön 
och Siul Trustad i Rödön för 168 r.d:r. 
 
Oplästes och publicerades ländzmannens Hans Jonssons Swahnbergs 2:ne fullmachter, den 
ena gifwin af h:s höggrefl. excell:ts gref Johan Oxenstierna, daterat Sundzwald den 27 feb-
ruarij 1661, och den andra af h:s excell:ts gouverneuren, högwelborne Carl Sparre, daterat 
Frösöön 6 febr. 1666, angående Swanbergs ländzmans tienst och postewäsendetz förwaltande. 
 
Jöns Michelssons Brömss fullmacht på inspectorie wäsendet notificerades allmogen. 
 
Sochn prophorsser förordnades desse, nembl:n aff Sunne sochn, Olof Olofsson i Bärge och 
Per Jonsson i Torp. Aff Frössöön Hemming Olofsson i Wästbyen och Jöns Påhlsson i Rijse, 
hwilka skohla ländzmannen assisterligen wara, hwad han dhem anbefaller. 
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Ting 20 september 1667 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 105r–109v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3148, fol. 629v–633v, RA. 
 
Frössöö tingelagh den 20 septemb. 1667. Nämbden 
 Olof Olufsson i Öhne  Jönss Jöransson i Degerness 
 Oluf Andersson i Fanbyn  Pehr Pehrsson i Wagle 
 Pehr Olufsson i Måhling  Jönss Ericksson i Månssåhsen 
 Jöns Hemmingsson i Slandrom Giöhl Oluffsson i Måhlstad 
 Anderss Andersson i Stocke  Pähr Pährsson i Nygården 
 Erik Giöhlsson i Bärge  Jöran Eriksson i Torp 
 
Befallningzman förhölt lendzman Hans Jonsson Swahnbergh allfwarligen, som tolffmen-
nerna, tillkiänna giffwa de saker och ährender som sträffwa emott Kongl. Maij:ttz placater 
och uthgånghne ordinantier, hwilka angåfwo som föllier. 
 Ländzman angaff at Erik Eriksson i Miähle haf:r om en söndagz affton hållit grafföhl, 
hwaraf slagzmåhl iblant hanss giäster förordsakadt ähr, nembl. Carl Swenson och Pehr 
Olufsson i Öhne haffwa sin emellan slagiss, hwarandra håhrdragiss och skuffadt, som dhe 
inför rätten tilstå. Skola derföre plicta 6 m:k s.m:tt hwartera, efft. 13 cap. Såhrmåhl.b:n med 
willia L.L. Men för sabatz brottett förskontez desse 3, Erick [fol.105v] som grafföhlet ahnstält 
och Carl samp[t] Pehr, för sin fattigdom skulld, oppå Kongl. Maij:tz nådige behag med 40 
m:k s.m:tt alla tillhopa. 
 
Heningh Nillsson i Stensgårdhen trädde för rätten till kienna giffwandes, at emädan han haf:r 
sitt arflinge [i renovationen: aflinge] godz i bem:tte Stensgården som räntar 6 tunl. begiär-
andess, der lagen så likmätigh wore, att hans dotter Märit Heningzdotter kunne effterlåtass gå 
i lika arff i be:te Stenssgården och alla tilfalne lössöhrer med hans söner, Iffwar och Nils, 
hwilka eij der emot protestera, uthan hemskiutha sådant uthi sin käre faderss godha dis-
position och behagh.  
 Emädhan som denne Henningh Nilssons begiär[an] ickie sträffwa emot Swerrigess lagh 
uthan till föllie af 9 cap. Jordab:n L.L., hwarföre ährkiändhe rätten skiäligit, dett Märit Hen-
ingzdotter skall wara lika delactigh uthi Stensgårdhen, med lös[öh]rarne som hennes brödrar 
Iffwar och Nills, hwar effter de skola sig till rättelsse ställa och ickie effter denne dagh tillfoga 
sin syster her utinnan någon oförätt effter sina k:a förähldrars frånfälle och dödedaghar. 
 
Nills Månsson i Stocke klagade att dragon Erik Jöransson i Sunne, haffwer förledin misom-
mars dagh mädan folkett war i kyrkian stulit af honom och [af] sin piga 6 ½ ort tillhopa, till 
hwilket denne Erik Jöransson eij kan neka till, utan bekiänner denne tiufna[d] begångit, så 
emädan saken ähr bekiändh, dy kunde denna ringa rätten honom eij bijfalla, uthan efft. Kongl. 
Maij:tt Drottninghs Christines resolution 3:die punct, saker wara och bötha tredubbelt sampt 
giffwa måhläganden sitt igän, belöper siälffwa bothen 7 d:r 10 öhre s.m:tt föruthan sabatz 
brottet, och emädan han inga p:g:r haf:r att plichta med, dy afstraffades han med 4 gånger 
gatulop, dagen effter, både för tiufnaden som sabbatzbrotten. [fol.106r] 
 
Afsades att emädan som h. Karin Stensdotter, sal. Anders Oluffssons soldatz änckia i Swedie, 
för rätten tillstår sig wara skyldigh Pehr Brodesson i Orwiken 4 r.d:r, nåch till honom och 
hans syskon, tillhopa 8 r.d:r, såsom och till Lars Oluffsson i Swedie 4 r.d:r, summan 16 r.d:r, 
för 13 åhr sädan, till hennes man wara länte, dy haffwer rätten saksens beskaffenhet 
grannelighen skiärskådat och liquiderat, der till på datum belöpande interesse [ränta], att dhe 
skola sigh åthnöija med dhe små panterne, de första åhren niutit och brukat haffwa. Hwad 
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anbelangande siälfwa capitalet så finnes inga andra uthwägar och medel, än i siälffwa hennes 
halffwa gårdh, som ähr werderat för 24 ½ r.d:r, hwilken hon dhem updrager på sådan 
condition, dher hon eij mächtigh ähr läggia sin skulld, be:te 16 r.d:r, till medfastotidh, så 
tillåther hon Peder Broddesson, eller Lars Olufsson, tillträdha gården emott 8 ½ r.d:r af 
betalningh för hennes rättigheett i ½:wa gårdens affträdandhe, som h:s sal. man uthi gården 
inlackt haffwer. Men hwad widkommer den 2:dra ½:wa gården, som hennes fader Sten 
Larsson till datum brukat haf:r, och nu för sin ållderdoms swagheett eij mäctar förestå, så 
remitteras detta till ländz- och tolffmän at läggia dhem emillan som gården kan tåhla hwad 
han böhr tilläggias i förråd, nembl. Sten Larsson.  
 
Afsades, att oansett Oluf Olufsson i Rixsiön framter i rätten sin broders sons Anders Persson i 
Swer[d]siö obligation, för 16 åhr sädan utgiffwin, lydandes in alles på 19 r.d:r med 5 ortes 
interisse åhrlighen at uthgiöra, lickwel emädan Anders Pehrson dher emot Oluf Olufssons 
fullmechtiges Oluf Mårtenssons quittanz daterat den 1 februarij 1665, på desse be:te 19 r.d:r 
wara effter handen betalte, hwar före [fol.106v] kiändes Anders [Per]sson för desse 19 r.d:r och 
Oluf Olufssons pretension aldeles frij och Oluff sökie Oluf Mårtenssons qwarlåtne arfwingar, 
det bäst han kan och gitter. 
 Men interisse angåendhe, så skal Anders Persson wara förplictadt tillställa Oluf Olufsson 
i Rixssiön effter rättens moderation allenast 10 r.d:r, helst emedan penningarna ähre effter 
handen betalte, hwar med parterna skola alldeles wara åthskilde. 
 
Tå tillstodh Oluf Andersson Sahlsgodh, sig wara skyldig till fordom ryttare Swen Twillingh 
8 ½ r.d:r för en undfångin kyller, dhen han lofwar till Hällgemesso tidh at betala. Samma-
ledess och 6 ort, belöper summan 10 r.d:r. Hwilket sitt löffte han känness plictigh effter-
komma och betala, och sökie han siälf Jöran Månsson i Sunne, det best han kan och gitter, der 
han hafwer någott att fordra. 
 
Iblandt andhra sakers och ährenders förrättande, som på berörde dato (den 21 septemb.) före-
hades, ransakades och affdömdes, träde för rätten Nifzåhsmennerne, uthi Bärga by på Frös-
söhen, nembl. Joen Larsson, Oluff Olufsson, Erick Giöhlsson, Rekart Olufsson och Rekart 
Hemingsson i Långåker, tillika med derass lagzmän [Un]droms männerne i Rödöns socken, 
Mathes Pehrsson och Måns Olufsson ryttare på dhen ehna sidan, kärande, och öster- och 
wester Sehms boerne uthi Åhs sochen och Rödöens tingelagh, Oluf Pehrsson, Håkan Larsson, 
Önne Eskilsson, Siull Enarsson, Erick Jacobsson, Johan Olufsson, Nills Joensson i Byen, 
tillika med Erik Pährson i Hålskafwen på den andra sidan, swarande, ahngåndhe någon oreda 
och twist, som opwuxin ähr emillan of.be:te grannar, i dett ingen skillshaga emillan parternes 
ägor ähr wordin oprättadt, [fol.107r] som dhe långt tillförne å bådhe sidor bewilliat hafwa effter 
gamle nedhersatte råmerkien, hwilke parterna å bådhe sidor eij twista om, men ändå sådant 
aldrigh till datum ähr i wärket anstält, mindhre effterkommadt, hwar af partherna fogha hwar 
andhra stor ohägn med sine hästar och bodskap, at inghen ringa klagemåhl och afsaknat, för 
en dell förordsakadt ähr. 
 Sådant att förekomma, haffwa wij tillika med tolfmennerne, detta derass beswär och 
klagemåhl noga öf:rlagt, och omsidher för gått och rådeligit funnit, effter parterness sider-
mehra samtyckio och beiackningh å alle sidor, att en skifftes haga skall innan nestkommandhe 
höst på södra sidan, emillan öster- och wäster Niffzåhsmän eller Bärge och Undromsmen-
nerne å dhen ehna sidan, och öster och wester Sehms byägare medh Hohlskaffwen å andra 
sidan oprättas. Sammaledess på westra sidan emillan Niffzåhsmennerne och Kiähnåhsmannen 
skildzhagan fullbordass, hwar effter sin quota, effter nährskrefne råmerckien, nembl. Biörns-
myhrkiälla, sädan i Sandholmen, dherifrån och i Handskhällan, och sädan i Halffurun, hwar 
effter parterna wet sig hörsambligen at effterrätta, och hwilken som sådant icke effterkommer, 
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uthan af försummelsse och moottwillia slåår i wädret, den samma skall med 40 m:ks straff 
beläggias och [s]killshagan sädan likwel oprättas, effter alles derass samtyckio. Sålunda wara 
slutit och afdömdt, bekräfftes till större stadfästelsse med wåre händers underskrift och 
wanlige signeten. 
 
Ehuruwell uthi Kånkebackmannens bref förmält ähr, at Kånkebackmannen söker sin fördel 
med, hoos Niffzåhsmannen i skougen, och andra nyttigheter, kan ickie wara, uthan dher 
Kånkebackman något prætindera [fol.107v] haffwer, söker han hos Kläppeman uthi Kyrckåhs 
s:n, dher han något niutha kan, hälst så som senast, med commisarials ransakningh, ickie 
afwiste af Bergemennernes laghgille synebreff, som nu först förewistes. 
 
Pehr Oluffsson i Orwiken prætenderar på ett engestycke som Eskill Jonsson i Hara af Kirstin 
Essbiörnsdotter en del för 10 r.d:r kiöpt haffwer. Slutandes af rätten at lendz- och tolffmen 
skola detta ährendet sig företagha och dela uth parterna, hwarsin del som de ähre, der till, del-
actige till. 
 
Sammaledes emillan be:te Pehr Olufsson i Orwiken och Nills Joensson ibid. slutades af rätten 
det lendzman och 5 st:n af tolfften skola deras käremåhl syna, och skriffteligen sitt sluth 
parterna meddela.  
 
Desslikess emellan Iffwar Hemmingsson i Måhläng och Joen Pehrsson i Grubben, så skall 
ländzman med 6 tolffmän af Sunne sochen dit sig begifwa, och hålla syen parterna emillan, 
och dhem dher öf:r sin mehningh och sluth skriffteligen meddela. 
 
Insinueradis i rätten Giöhl Olufssonss i Måhlstadh, och Mårten Joenssons ibidem syynebreff 
emillan sin granne, Anders Reddersson, sig dess skough inkräctadt haffwer, hwilket oplästes 
och af rätten approberades och gilladess, men Anders Reddersson skall effter denne dato 
affstå skougen dher om kringh liggiande, och allenast siälffwa Genwalls [öde]böhle behålla, 
hwad han innom hanck och stöör kan hafwa, måste sig åthnöija låta, och sådant allt till föllie 
af Swerrigess lag, 40 cap. Bygging.b:n som hanss exce:ttz h:r gouverneurens högwelb:e Carl 
Sparres [fol.108r] resolution daterat [Sunne] den 3 maij 1666. 
 
Afsades, at emädan såsom Mickel Pehrsson i Bärgh s:n och Skucku by föregiffwer sig kiöp-
slagat medh Oluf Joensson i Swedie och Mårthen Pehrsson på lycka och fromma, af sin 
åhrswext dhen tidh baggarna [norrmännen] kom i landet, men inga wittnen kan föredraga, 
och swaranderne neka till, föregiffwandess att fiendhen dess åhrswext, som flerestädess, 
bortskiöflade. Dy kiännes Oluf och Mårten för dess prætension så wida frij, till tess han 
fullkombligh skiäl framdraga kan; och dher han ickie skaffar hit sin swåger, Mårten Persson 
till nesta lagh och tingh, så skall Lars Olufsson i Swedie afwärria sig med 6 manne edh, 
alldrigh wetta af detta accord. 
 
Pehr Biörnsson i Bräcke prætenderar aff Joen Olufsson i Öfwergårdhen i Måhlängh sin 
arffwejord, en broderpart beräcknadt, 12 r.d:r 1 ort 4 skil:r, hwarpå han 4 r.d:r opburit haff-
wer. Restera såledhes 8 r.d:r 1 ort 4 s:r och Oluf Olufsson fordrar en systerpart 6 r.d:r 14 s:r, 
men dhe andra syskonen ähra alldeless utlöste öfwer och eij under. 
 Fördhenskuldh ährkiändhe rätten skiäligt dett Joen Olufsson ähr förplictadt denne rest 8 
r.d:r 1 ort 4 s:r till Pehr Biörsson och Oluf Olufsson 6 r.d:r 14 s:r gienast betala, sökiandes 
sädan dhe andra bröderparterna, som mehr opburit hafwa, mer ähn dhe med rätta tillkomma, 
och på dem kunne belöpa, dett best han kan och gitter.  
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Slutadess af rätten, dett Pehr Biörsson i Bräcke skall ährlägga till Erick Larsson ibid. 1 r.d:r 
skadestånd för dett han stoppade igiän skiällan på hans häst, hwilken sädermehr samma affton 
af biörn ihiälslogz, hwar medh dhe skola wara åthskildhe. [fol.108v] 
 
Sammaledhess påladess Oluf Pährsson i Stackrijss at för de 12 r.d:r afgående interesse han 
2 ½ ort utlofwadt, hafwer åhrl. uthgiöra, skal han effter rättenz moderation, uthi ett för alt till 
2 r.d:r erläggia och tillställa h. Karin Sw[en]ssdotter uthan widare förhåhlan, hwar medh 
parterna skola wara aldeless åthskilldhe, och ingen af den andra någott hereffter haffwa att 
prætendera. 
 
Afsades dett Nillss Joensson i Orwiken skall effter sin omsider beiackningh och samtyckio, 
tillställa h:u Karin Swenssdotter 7 ort och 4 s:r uthan något opskof, hwarmed derass twist skal 
wara ophäfwin och slutin. 
 
Pehr Joensson i Giärdhe och Sunne sochen insinuerade i retten sin prætentions skrifft på hem-
manet ryttaren Esbiörn åboor, men emädan som hans excel:tz högwellb:e h. gouverneuren, 
haf:r i nåder förundt ryttaren Essbiörn Ingiebretsson at under skattemanna rättighett denne 
gårdh bruka, dy kan denna ringa rätten Pehr Jonssons kiähremåhl eij optagha, och her om 
någott slutha, uthan underdåhnigst till h:s excell:tz högwellb:e gouverneuren saken remiteras 
at affhielpas. 
 
Afsadess h:u Barbro Påhlsdotter skal sökia sin broder Månss Påhlsson, om sin förmeente 
prætention angåendhe hesten som Månss ohemulat sålt hafwer, och derföre 7 ort på Owikens 
laga tingh tilldömbt at betala Pehr Gudmundsson i Hara, för det han honom några wekor 
fouragerat haffwer, och Pehr kiännes frij för hennes åthalan. 
 
Hanss Påhlsson i Slandrom, insinuerade i rätten en supplication, till h:s exce:ttz högwelb:e h:r 
gouverneuren [fol.109r] stylicerat, hwilken remitterat ähr till befallningzman at ransakas. Så 
hafwer rätten Hans Påhlssons prætention grannelighen effterfrågat, skiärskådat och ransakadt 
såsom och ållderstegne män examinerat, och intet annatt kunna betyga än denne lägde och 
myra som straxt wid Slandrom belägen ähr, och nu påkärades, haar af ållder och uhrminness 
tidh legat under Andersöö gården, men huru be:te läijde och myra ähr tidt undher Andersöhn 
kommen, eller pantadt, weet ingen bewittna, eij heller nämbden her om någon underrättelsse 
hafwa, ickie heller några breff haffwa parterna at framtee och opwissa. 
 
Tå tillstodh Bengt Mårtensson i Gienwall, sig wara skyldigh till Giöhl Olufsson i Måhlstad 10 
r.d:r ifrån a:o 1653, hwilka Bengt kiänness förplictadt uthan widare tidz förh[ah]lan, desse 
be:te 10 r.d:r Giöhl Olufsson at contentera och betala. 
 
Emädhan som denne oseeden här uthi tinghelaghet, framför dhe andra, haar sig inritadt, att 
gemene allmoghen willia påbörda tollffmennerne att liggia i hålldh i lendzmansgården att 
skiutssa lika medh dhem, och ehuruwell tollffmennerna ingen löhn niutha eller opbära af all-
mogen för sin tollffmanne tiänst, och dhe under tiden måste gåå på soch[ne]stämbnan, 
uthretta förefallandhe cronones ährendher, då giemene allmogen der emott s[i]ttia hemma. 
Hwarföre ährkiändhe rätten skiäligt dett tollfmennerna skola effter denne dag warda befriade 
at liggia i håldh i ländzmanssgården, eller någon gångh skiussa, mindre han godwilligen 
sådant effterkommer, dher de och uthi andra tingelagern herföre förskonte blifwa, som elliest 
och i andra landzorterna eij brukeligen [fol.109v] warit, tollffmennerna med siussningh påbör-
da, uthan heller för sitt hafda omak, med chronones ehrenders förrättandhe befrijadhe och 
ähnskyllade. 
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Pehr Olufsson i Torp opbiuder östre Torpz gården andra gången, kiöpt för 40 r.d:r. 
 
Brodde Reddersson i Orwiken i Sunne opbiuder sin gårdh förste gånghen, kiöpt för 70 r.d:r. 
 
Corneten på Anderssöhn, manhafftig Nillss Nillsson Grip opbiudher sin gårdh förste gången, 
kiöpt af Anders Pehrsson Kiämpe för 200 r.d:r. 
 
Anderss Eriksson i Backe opbiuder andre gången sin gårdh om 3 tundhlandh, kiöpt af Pål 
Tomson för 50 r.d:r. 
 
Jöenss Erickson i Månssåhssen opbiudher sin gård andra gånghen, om 2 ⅓ tundl., kiöpt af 
Oluff Andersson ibid. för 60 r.d:r. 
 
Pehr Pehrsson i Wagle opbiudher cronegården han åbor om 3 tunl. med hela hanss åbo, förste 
gången. 
 
Pehr Olufsson i Måhlingh opbiudher sin gårdh andra gången, om 4 tunl, kiöpt af Oluf Olufs-
son i Rixsiön och af Siull i Trustadh för 168 r.d:r. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 10 februari 1668 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 181r–182r, ÖLA.  
 
Frössöön denn 10 februarij 1668. Närwarandes landskrifwaren, wähl:t Larss Jonsson Roshe-
mius och desse tolfmän. 
 Hemingh Nilsson i Stensgården Oluf Andersson i Fanbyn 
 Olof Olufson i Öhne  Jönss Erichson i Månssåssen 
 Erich Giöhlsson i Berge  Per Olufson i Måhlängh 
 Per Person i Wagle  Jöran Erichson i Torp 
 Jönss Hemingson i Slandrom Per Person i Hahra 
 Anders Andersson i Ståcke  Giöhl Olufson i Måhlstadh 
 
1. Uthi den twistige saken emillan befallningzman wähl:t Daniel Bertilsson, så på sin egen, 
som å befallningzmannens i Helsingeland wähl:t Nilss Larssons Warghz och hust. Margareta 
Mårtensd:r, befallningzmans Larss Isaacz hustru, wägnar fullmächtigh, å den ena sijdhan, 
kärandhe, och befallningzmannens sahl. Johan Christophers änkia, hust. Barbro Carlsd:r å den 
andra, swarande, angåendhe någon skuldfordran, dhe effter gifne obligation och rächningh 
prætendera, ähr här öf:r rättens meningh och slut, afsagdt uppå Frösöö extraordinarie tingh. 
 Alldenstundh h. Barbro Carlsd:r icke kan neeka och sig unddraga, wara skyldigh till 
befallningzmannen wäl:t Daniel Bertilsson effter insinuerat räckningh, lydandhe in alles på 
267 d:r 18 öre k.m:t, hwar på ähr allenast betalt 131 d:r 22 ½ öre k.m:t, restera såledhes 135 
d:r 27 ½ öre k.m:t. Härflytandes först af sin mågh sahl. m:r Johan Hernodij fordran och 
försträchte peningar 114 d:r k.m:t, och der på des anwändhe reesor och omkostningh till 13 
d:r 18 öre. Sedhan cronones uthlagor 1664, -65 och -66 och 1667 åhrs resterande skiutzfärdz-
peng:r à 3 d:r s.m:t åhrl. Dito bemälte åhrs 1666 och 1667 afradzp:g:r för Trälssåssen 1 d:r 28 
öre s.m:t. 3) Till befallningzmans Lars Isaacz hustru, Margeta Mårtensd:r emot gifwin obli-
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gation af den 18 decemb. 1665 skyldigh 40 d:r k.m:t. Och 4:to) Till befallningzman [fol.181v] 
wähl:t Nilss Larsson Wargh för försträckte peningar och pertzedlar till 47 d:r 24 öre k.m:t, 
som des documenter nogsampt uthwijsa.  
 Emot hwilke fordringar h. Barbro uthi ingen måtto kan förläggia, uthan föregifwer dhe 
andra sine creditorer willia effter handen betahla, men dhe der emot fullmächtigat wählbe:de 
h:r befallningzmannen Daniel Bertilsson. Och emedan skulden ähr ständigh, och allenast in 
alles ähr 135 d:r 27 ½ öre k.m:t, hwarföre ehrkende rätten skiäligt, och Swäriges lagh lijk-
mätigt, det hust. Barbro ähr förplichtat resten, som ähr 135 d:r 27 ½ öre k.m:t uthan widare 
prolongation och tijdz förhahlan owägerligast betahla och h:r befallningzmannen tillställa, 
och sådant till föllie af [såwäl] Sweriges lagh 12 cap. Kiöpm.b. L.L. som 16 cap. Rådst.b. 
Stadslagen. 
 
2. Dato. Insinuerade artollerie leutnampten Anders Persson Kiempe en copia af dato 12 feb. 
1655, gifwin aff Hanss Standorph, hwilken oplästes. Men smedhen Jöns Erichson i Månss-
åssen protesterar, att denna Månssåss lägda haar altijdh legadt under Månssåssen, men 
omsider der ifrån wordit under Andersöön för pening:r bortpantat, hwilket och tolfmännerne 
detsamma betyga. Men huru des beskaffenheet mehra ähr, kan man i hastigheet egentl. icke 
wetta, uthan denne läghde ähr a:o 1666 skattlagd för 3 d:r s.m:t, hwilke Jöns Erichsson åhr-
ligen ehrlägger. Dy kan man detta eij förändra, uthan underdånigst remitteres till högl. Kongl. 
cammarcollegium och hans excell:ns högwählb:ne h:r gouverneurens nådige resolution. 
 
3. Dato. Klagadhe Jonas Joensson Lindh, borgare i Hernösand, sigh hafva mist på marknan 
d. 3 feb. 8 à 10 allnar grönt rask à 1/2 r.d:r alnen, hwilket han till en deel haar igen fått aff 
Hemingh Olufson och Ållgar[?] i Wästbyen 5 al:r som Dårdi [fol.182r] Olufzd:r, född i Nor-
rige, till dem såldt hafuer för 1 r.d:r och några skillingar. Denna Dårdi förestältes, alfwarligen 
tillfrågadhes hwarföre hoon detta godz stulit hafuer? Hon föregifuer det ryttarens Hanss 
Tyskz hustru, Anna Halfwardsd:r det stulit hafuer, som stodh widh Jon Jonsses gatubodh, der 
denne Anna haar inwäflat rasket under kiortelen, då denne Dårdi stodh och sågh på, men 
sedhan säger hoon till henne gångit, och när hon förstodh, sig budit kiöpa, då Dårdi gaf Anna 
5 ort. Anna hafwer hafft en sax widh sidhan, fruchtandes före, det hon den andre halfparten 
afskurit hafuer. Men effter Anna eij tillstädes ähr, dy opskiötz detta till hennes sammankomst, 
och till des skahl länsman Hans Jonsson hafwa Dårdi Olufzd:r uthi godh förwahr. 
 
 
 
 

Ting 19 oktober 1668 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 197r–201v, ÖLA.  
 
Anno 1668 d. 19 octobris höltz ordinarie laga tingh på Frössöön, närwarander cronones be-
fallningzman wählbe:de Daniel Bertilsson och effterskrefne af nämbdhen. 
 Oluff Andersson i Fanbyn   Oluf Olufson i Öhne 
 Jöns Erichson i Månssåssen  Erich Giöhlsson i Berge 
 Per Olufson i Måhlängh  Per Person i Wagle 
 Pehr Persson i Hahra  Anders Andersson i Stocke 
 Jöran Erickson i Torp  Jöns Hemingson i Slandrom 
 Jöns Jöransson i Degernäs  Giöhl Olufson i Måhlstadh 
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1. Emedhan såsom h. Barbro Carlsd:r eij kan neka, uthi hastige modhe sagt och kalladt 
länsmannen Hanss Joensson en tiuff, som tolffmännerne Oluf Olufson i Öhne och Per Persson 
[i] Wagle bewitna, när dhe effter befallningzmans och sedermeera ländzmans befallningh 
åstadh sendhe woro, at arrestera h. Barbros åhrswäxt. Men nu omsidher bedz före, och sin 
ordh åtherkallar, dy saakfältes hon till 3 m:k s.m:t effter sidste cap. Ting.b. L.L. 
 
2. Anders Anderssons i Stocke och hans grannar begiära det dem effterlåtit blifwa byta 
skough medh dhe andra der omliggiandhe grannar, hwilket nämbdhen sådant eij samtyckia 
kan, hälst emedhan litet skough här faller at byta, uthan heller bättre ähr, at gå klöf om klöff. 
Men dhe som till datum rödiat hafve, skola effter 3 åhrs förlopp samma rödningz haga op-
häfwa och till fäbeet fordra låta, effter 32 cap. Byg.b. L.L. Hwar effter parterne ställe sådant 
sigh till rättelsse. 
 
3. Länssman Hans Joensson Swanbergh opbiudher 2:ne kiöpskriffter andre gången, kiöpt af 
Joen Matzon i Genwall, ett ängesstycke Hårdeedh för 4 r.d:r, och af Elias Swensson i Nampn 
för 14 r.d:r der sammastädes i be:te Hårdeedh, Eedzdrohle och Båthusdrohle, som parterna 
sielfwa för rätten tillstå och bekänna. [fol.197v]  
 
4. Emedhan såsom Per Olufson i Orwijken icke hafuer effter den syyn, godhe mäns prof och 
förlikningh som förledin d. 1 octob. 1667 slutades emillan [namn saknas] och Eskill Joensson 
i Hahra, som synbrefwet uthwijser, hwilket uthi alla måtto af denne rätten approberas. Men 
straxt effter hafuer Pehr Olufsson i Kyrkiobyn emot godhe mäns sluth och afhandlingh slagit 
och inbergat på Bodhlägdan till 2 lass ängh, oachtandes dhe märkien och skilnader parterne 
emillan afstakadhe och oprättadhe blefwo, lijkwähl slotten der omkringh sigh tillägnat. Dess 
uthan medhan Eskill hafuer hafft sin boskap uthi fiällbodherna, hafuer Per Olufsson hafft sin 
boskap hemma uthi bolägdan, medh huadh meera förtreet han Eskill tillsagt hafuer sedhan 
be:te syyn oprättat ähr, icke betrachtandes at Kirstin Essbiörsd:r sin odelsrätt uthi be:te 
bolägdan, som kallas stoor Nylandet, hafuer till be:te Essbiörn Jonsson kiöpt för 10 r.d:r och 
Pehr Olufsson der emot straxt der hoos sin afskedde dehl afbydt oklandrat niuter, men eij sigh 
åthnöija låter. Huarföre ehrkändhe rätten skiäligt, att Eskil Joensson i Hahra bör hålla sigh 
wid den sluth och afhandling, som synmännerne d. 1 oct. 1667 oprättadhe, helst emedhan 
denne part i fordom dagar haar altidh legadt undher Wästgårdhen i Hahra, der han än liggia 
skahl oklandrat för Pehr Olufsons tilltahlan. Angåendhe det höö Pehr Olufson slagit emot 
synmännernes sluth och parternas föreningh, skahl effter rättens gottfinnandhe Eskil Jonsson 
tillhöra. Men för den wåldzwärkan Pehr Olufson här emot föröfwat hafuer, icke af denne 
rätten befrijas kan för sine 40 m:k s.m:t effter 28 cap. Kon.b. L.L; hwar effter parterna skola 
sigh till rättelsse [ställa]. 
 
5. Christien Persson i Hahra för swarslössa 3 m:k s.m:t effter sitt rootmestare ämbetz för-
summandhe, och nu eij tillstädes er. [fol.198r] 
 
[6.] Emedhan såsom Joen Broddesson och Larss Olufson i Swidie eij sigh unddraga kunna, 
opbrändt en haga uthi änkians Kirstins Olufzd:rs i Backen och Norderöö, ödeböhle Moo 
benemd, och kastadt sten uthj hennes herberge, och sådt rågh uthi hagens afbrendhe ställe, 
huar af hon på sex åhrs tijdh bemelte sitt böhle eij slagit hafuer, och åhrligen afgår 2 lass höö, 
som synmännerne på Norderöhn wärderat för 16 r.d:r, oachtandes at be:te perssoners förmän 
åhr 1631 den 8 septemb. för sådhan lijkheet, [?] men nu återkommer. Dy ehrkendhe rätten 
skiäligt, at Joen Broddesson och Larss Olufson skola skadan återgielda till 8 r.d:r effter 
tolfmens lägningh, och plichta huarthera för sitt förseende 3 m:k s.m:t. Hwarmed dhe för 
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denne gången förskontes för sin fattigdomb oppå Kongl. Maij:ts nådige behagh, men komma 
dhe igen, skola dhe hafwa arbitral straff att förwänta. 
 
7. Pehr Jonsson i Orwijken, effter aflagdh eedh, betygar at Oluff Bengtsson ryttare hafuer 
slagit Per Broddesson i Orwijken 2 slängiar medh en kiepp, så at blodet ran neder åt axlen, det 
Oluf ryttare eij neeka kan, och blånadhen syns effter på rygen. För den skuldh kan denne 
rätten eij befrija honom från 10 cap. Såhrmåhlab. med willia L.L, till 6 m:k s.m:t. 
 Oluf Bengtson klagar deremot at Per Broddesons hästar hafue upätit och nedertrampat 
hans slottlegda uthi Imnäs, sammaledes Oluf Hemingsons slottlägda, sielf äger Pehr Broddes-
son olaga haga och grinden sammastädz, der till medh ängien af swien uprutna[?], hwilket Per 
Broddesson alldeles neekar till. Derföre tillnämbdes ländz- och tolffmän detta här om ransaka 
och å näste tingh skolen tillkiänna gifwa huru stoor skadhan ähr, och hwilken som den giordt. 
 Men för nywägen Per oplagdt hafwer, och allmenne wägen igenlagdt, skahl Per effter 2 
cap. Byg.b. plichta 3 m:k s.m:t. [fol.198v]  
 
8. Jöns Jöransson i Degernäs bewilliades faste- och dombreff på Fijhlstadh gården af 3 
tunlandh, alldenstundh hans kiöp å samma jordh ähr lagligit opbiudit och lagståndit, och 
ingen det imedler tijdh af nästom frändher hafua derpå klandrat. 
 
9. Essbiörn Biörgesson i Gierde, opbiudher gården han åbor näste frändom till återlössn, 
och innan näste laga tingh hafua medh sigh dhe skiähl och fordringar odelsmännerne medh 
rätta äga i gården och Essbiörn uthlösa, effter han den godwilleligen afträda will, dher dhe 
willia honom för hans åbo bethala. 
 
10. Länssman Hanss Jonsson Swanbergh fordrar å handelzmannen från Norrige, wäl:t Anders 
Kiämpes wägnar af guldsmedhen mäster Johan Matsson 151 [skall vara 15] d:r för en byg-
ningh beståendhe allenast af en stugu och cammar som hans antecessor, m:r Idde Iddesson 
gullsmedh af honom kiöpt hafuer, som sahl. Idde sidermehra contraherat medh sahl. Jöns 
Nilsson i Wahlne, och han sedhan, som Swän Joensson i Knytta sielf bekänner, at sahl. Jöns 
upburit af Idde 2 r.d:r in specie, att läggia bygningen i en flotta, men nekar hafua hördt af [att] 
sahl. Jöns skulle lofwat flytta bygningen fram, och Swen der på en dagh arbetat men straxt 
effter om natten ähr storm och owädher kommen, som be:te flotte sönderslogh, derföre m:r 
Johan misstäncker dem contractet så uthfäst wara, at föra bygningen till sahl. m:r Idde, till 
hwilket Swen i Knytta och son Erich Jönsson fuller neeka, men effter otroligit synes, at sahl. 
Jöns skulle för en sådan liten bygningh hafua 2 r.d:r opburit och allenast ihoop häffta flottan 
och icke föra honom fram. Dy togh denne rätten saaken uthi moget betänckiande och 
erkändhe skiäligit at desse parter böhra stå half skadan [fol.199r] huar, således at m:r Johan bör 
7 ½ r.d:r betahla till Anders Persson Kiämpe och dhe öfriga 7 ½ r.d:r skahl sahl. Jöns Nilssons 
hustru i Wallne medh sine barn, tillika med Swän Jonsson i Knytta förplichtade wara at 
betahla, räknandhes sins emillan effter quotan som dem bäst synnes och dhe effter sahl. Jöns 
erfdt hafue. Hwar medh sedhan parterna skola wara åthskildhe. 
 
11. Alldenstundh Essbiörn Börgesson opwiser i rätten en wä[r]deringz skrifft af dato 24 sep-
tembris 1650, som då warandhe länssman Nilss Gunnarsson och godhe män Erich Persson 
och Per Jonsson i Dahlen parterna emillan iänkadt och lagadt hafua, för Erich Torrissons an-
vende bruuk och bekostnadt på Månsåås gårdhen, at den äldste sonen Per Erichson, som sitt 
fadhershemman tillträdhe, schahl 12 r.d:r refundera till sine halfsyskon. Huarföre ehrkendhe 
rätten skiähligt, at be:te Per Erichson ähr förplichtadt desse 12 r.d:r owägerligast betahla, som 
Per Jonsson i Snusbacken ytterligare mundtligen berättar så passerat wara. 
 



 69  

 

12. Effter tolfmännens öf:rläggiandhe uthi Per Jonssons i Snusbackens prætension på 40 
r.d:rs capital fordrar 4 åhrs interesse der effter, hwilket rätten honom eij derföre bijfalla 
kunne, uthan kyrkiones föreståndare i Sunne ähre förplichtadhe ehrläggia 4 åhrs interesse för 
desse 40 r.d:r à 6 pro 100, om åhret. 
 
13. Emedhan såsom Oluf Giöhlsson i Gierdhe hafuer uthi sin lijfztijdh a:o 1653 den 25 
aprilis försträcht Per Jonsson i Gierdhe 12 r.d:r 1 ½ ort penning:r, derföre honom pantsattes 
Swedzgårdz slotten, hwilken slott barnen nu beklagadhe sigh eij från a:o 1657 till datum eij 
niutit hafua, eij heller sine pening:r mächtige blifua. Erkändhe fördenskuldh rätten skiäligt, att 
gårdsens åboendhe, Essbiörn Börgesson, som gårdhen brukar, eller den som gården tillträda 
behagar, ähr förplichtadt desse [fol.199v] 12 r.d:r 1 ½ ort Oluf Giöhlssons barn tillställa, eller 
låta dem bruka panten till dhes dhe sine pening:r mächtige blifua, hwilket ettera bör effter-
kommas. 
 
14. 1668 den 19 octob. insinuerades i rätten sexmanna synbreeff af dato den 21 julij 1668, 3 
af Frösön och 3 af Rödön, hwilket oplästes uthi bägge parternas närwaro, och wardt af rätten 
uthi alla måtto ehrkendt för godt och gildt, in till 12-manna syyn gångin ähr, och hwilken som 
då tappar saaken skal betahla all den omkostnadt som der på kan förordsakas. Angåendhe det 
höö, som Sehmsboerne slagit hafue sedhan denne syyn gångin ähr, skahl Niffzåhsmännerne 
behålla, hwar effter parterne ställe sigh till rättelsse. 
 
15. Emedhan såsom ryttarens Hans Tyskz hust. Anna Halwarsd:r blef förmedelst tiufkohnans 
Dårdi Olufzd:rs berättelsse citerat till Fröösöö tingh d. 24 febru. nästförledin, lijka som hon 
skulle hafwa stulit några alnar rask af Joen Jonsson Lindh från Hernösandh, på Kyndermässo 
marknadhen, och hon af henne kiöp[t], men hust. Anna på be:te dato comparerade, hafuer 
tiufkohnan Dårdi på itt illistigt sätt undkommit och till datum eij ähr åter fångin, at swara för 
sitt witesmåhl. Hwarföre och fördenskull ingen i detta tinglaget weet med h. Anna Half-
warsd:r [annat] än ähra och godt at tillwijta, dy kiännes hon så widha för denne misstankan 
aldeles frij, förmahnes herhoos dhe andra, det dhe henne här uthinnan uthi ingen måtto, wid 
straff tillgiörandes, förkasta något oährligit. 
 
16. Hemingh Olufson i Wästbyn opbiudher första gången halfua gårdhen han åboor, kiöpt af 
Erich Joensson Ruuth och af Sören Halfwarsson för 40 r.d:r. [fol.200r]  
 
17. Cornetens Nilss Nilssons Grijpz gårdh Andhersön opbödz första gången, nästom frändom 
till återlössen. 
 
18. Pehr Broddesson i Orwijken opbiudher andra gången den gård han kiöpt hafuer af Michel 
Persson ibid. för 70 r.d:r, men klandras af Michels swärfadher Erich Larsson i Orwijken och 
Per Gunmundson eij nöijachteligen wara der medh till fredz. Dy påladhes parterna innan näste 
laga tingh åter comparera, och hafwa sine skähl tillstädes, som fordras till denne saaken då 
dhe ett ändtligit sluth i saaken afwachta skole. 
 
19. Afsadhes, at alldenstundh Nilss Pedersson i Swidie, Joen Broddesson ibid. och Karin 
Stensd:r, sahl. Anders Olufsons änkia, lika skatt och rättigheeter till Kongl. Maij:t och cronan 
uthgiöra effter sine skattlagde hemman, som Per Bårdhson och Larss Olufsson i Swidie effter 
sine hemman, hwilka inbilla sigh den sågen dhe tillhoopa för 13 åhr sedhan opsatt hafua, sigh 
allena till gagn och nytta oklandrat bruka, dhe andra grannarna till præjuditz och förfångh; 
och all den dugeligh sågewärke der omkringh afhuggit och opbrukat till sågebräder, oachtan-
des det, dhe andra grannarne lijka deelachtige ähre, och större fogh hafue der öf:r sigh att be-
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swära och protestera ingen nyttningh der af hafft och deras skough lijkwähl afhuggin ähr. 
 Hwarföre erkendhe rätten skiäligt, att lagen lijkmätigt wara, at desse deras grannar Nilss 
Persson, Joen Broddesson och änkian hust. K. Stensd:r skohla för ofwantaldhe skähl skuldh 
lijka deelachtige wara uthi sågestället, som dhe andra sine grannar Per Bårdson och Larss 
Olufson, helst emedhan dhe sågetimbret mästedeles afrödiat hafua uthi desse framflutne 13 
åhrs tijdh, som fast högre æstimeras än dheras i sågestället prætension. [fol.200v] 
 
20. Uthaf dhe skiähl och bewijs som inkombne ähre af Mårten Persons gifne attest af den 3 
martij 1668, at dhe 2 r.d:r Michel Persson upburit, hafuer sahl. Oluf Joensson i Swidie för-
strächt Michel Persson, med sådant förordh, at om han kundhe befrija åhrswäxten från 
fiendens skiöflingh, skulle han opbära dem på sin betahlningh, men be:te åhrswexten sider-
mehra genom jutharnass infall i landet, sköflades, som tolfmän och allmogen wetta betyga 
sahl. Oluf Joensson intet nutit det ringaste af åhrswexten.  
 Hwarföre kan icke den ringa rätten sahl. Oluf Jonssons son Larss Olufson i Swidie på-
börda betahla det han aldrig bekommit och som hwarken [han] eller hans föräldrar åtniutit, 
uthan heller så wida befrija från Michel Perssons widare prætension i detta måhl. 
 
21. Emedhan såsom befallningzmans Johan Christopherssons änkia h. Barbro Carlsd:r eij 
sigh undleedha kan, warit i rådh medh sin son, Christopher Johansson, och skickat sin drengh 
Oluff Persson till Christopher Anderssons drengh i Bye, Per Hindrichson bagge, förledin d. 10 
febru. då tinget dagen effter stå skulle i Rödön, och intahlat honom komma till rymbningh åt 
Norrige, fruchtandess at tiufsaken om Oluf Nilssons i Wästerhuus bock, yppas skulle, och i 
Wästerhuussgården hoos h. Barbro ähr matsäcken för baggen uthi legdt, såsom och några 
reese p:g:r förskutit; hwar aff Christopher Andersson sidermehra miste sin laghstadde rätt, 
och rymbde bort medh en deel af hans klädher, hwilket h. Barbro omsidher betenckte sigh till 
fielskogh, uthfästadhe till Christopher Andersson i skadheståndh och refusion 4 r.d:r, hwilke 
rätten för skiäligit erkändhe h. Barbro förplichtat wara sin lofwen genast fullföllia och desse 4 
r.d:r Christopher tillställa, hwar med lät sigh omsider åthnöija. 
 
22. Afsadhes, at alldenstundh Jöns Perssons i Bällstadh fahrfadher [fol.201r] Jöns Olsson 
hafuer i fordom dagar förlångst kiöpt undan Bellstadh halfwa gårdhen under sin halfua gårdh 
af sin brodher, Kiel Olufsson be:d, itt qwarnställe uthi Slandroms åhn, och det uthi så långan 
tijdh oklandrat nyttiat och brukat, som tolfmän betyga, och sidermehra gammahl häfdh åkom-
min. Fördenskuldh ehrkiendhe rätten skiäligt och Sweriges lagh lijkmätigt, at Jöns Persson 
den yngre ähr berättigadt be:te qwarnställe bruka och oqwaldh behålla för Nilss Kielssons i 
Beelstadh widare tilltahlan alldeles frij, helst emedhan han sådant aldrigh förr utj så långan 
tijdh eij yrkiat hafuer, och det till föllie af S. lagh och först[a] cap. Jordhb. L.L. 
 
23. Iffwar och Nilss Hemingzsons sönner låta opbiudha Måhlängsgårdhen, Stens- och Larss- 
gården förste gången, kiöpt af Oluf Olufson i Rixsiön för 95 r.d:r, räntandes 5 tunlandh. 
 
24. Pedher Olufsson i Torp opbiudher gårdhen han åboor tridie gången, kiöpt af åtskillige 
bördhemän för 50 r.d:r, beståendhe af 1 ½ tunl:d. 
 
25. Anders Olufsson i Åkerängh opbiudher gårdhen han åboor förste gången, kiöpt af Jöns i 
Degernäs för 140 r.d:r, beståendhe af 5 tunlandh. 
 
26. Jöran Erichsson i Torp och Sunne s:n bewilliades faste- och dombreef på be:te sin gårdh 
af 2 tunl:d, alldenstundh hans kiöp å samma jordh ähr lagligen opbudit och lagståndit, och 
ingen det i medler tijdh af nästom fränder hafue der på klandrat. 
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27. Glasmestaren Pedher Olufsson i Torp bewilliades faste- och dombreff på 1 ½ tunl:dh i 
be:te Torp, alldenstundh hans kiöp å samma jordh ähr lagligen opbudit och lagståndit, och 
ingen det i medler tijdh af nästom fränder hafue der på klandrat. 
 
28. Jöns Erichson i Månssåssn bewiliades faste- och dombreef [fol.201v] på 2 ½ tunl:d i 
Månssåssen och Sunne sochn, alldenstundh hans kiöp å samma jordh ähr lagligen opbudit och 
lagståndit, och ingen det i medlertijdh af nästom fränder hafue der på klandrat. 
 
29. Lieutnanten manhafftigh Hanss Jonsson Swanbergh, faste- och dombreff bewilliadhes på 
4 tunl:d i Håff och Frössöö sochn, alldenstundh hans kiöp å samma jordh ähr lagligen opbudit 
och lagståndit, och ingen det i medler tijdh af nästom frändher hafue der på klandrat. 
 
 
 
 

Ting 17 mars 1669 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 2r–3v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3150, fol. 617v–618v, RA. 
 
Anno 1669 den 17 martij höltz laga wårtingh på Frössöön, närwarande befallningzman wäl-
b:de Daniel Bertillsson och närskrefwen nämdh. 
 Oluff Andersson i Fånghbyn Erich Giöhlsson i Bärge 
 Pehr Persson i Wagle  Giöhl Oluffsson i Mählstadh 
 Pehr Oluffsson i Mählängh  Jiöns Hemmingsson i Slandran 
 Anders Andersson i Stocke  Jiöran Erichsson i Torp 
 Pehr Persson i Hahra  Swen Jonsson i Knyta 
 Jiöns Erichsson i Mänsåhen  Anderss Månsson i Fånghbyn 
 
1. Samma dato aflade Swän Jonsson i Knytta och Anders Månsson i Fånghbyn sin laga 
tolffmana edhe. 
 
2. Ländzman Hans Jonsson Swanbergh beswärade sig öfwer ryttaren Oluff Lagh[o]m, som 
treskas uthgiöra [3] m:k s.m:ts sacköre han för 2 åhr sedan för swarslössa sackfälltes; men nu 
rächte Oluff Lagom ländzman handen, genast betalla, hwillket han och kiänes plictigh effter-
komma. 
 
3. Essbiör Börgessons i Giärde gårdh, opbiudes andra gången nästom frändom till åther-
lössen och wedergiällningh för hans anwände åbo eller gårdens melioration. 
 
4. Oluff Pålsson på Wällwijckz skogen, som haf:r förlupit tiensten [hos] fältskiärn m:r Oluff 
Lorentz Wullff, och icke effter sin låfwen åtherkommit. Befalltes ländzman hafwa honom 
tillstädes å näste lagh tingh och uthslag i saken. 
 
5. Ländzman Hans Jonsson Swanbergh opbiuder 2:ne änge slåter trijdie gången, kiöpte af 
Jon Matzsson i [N]ampn för 4 r.d:r och af Elior Swensson för 14 r.d:r, widh nampn Edzdrohle 
och [B]ååtthuusdrohle, men klandras af näste [B]yee mänerne, derföre begiärade ländzman 
syn, at op stacka ägorne emilan medh råh och röhr som hwar kan tillkoma. Wartill förordna-
des 6 goda män å wartera sidan som parternes twister skolla ransacka och skillia. [fol.2v] 
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6. Anders Andersson i Stocke opbiuder gårdhen han åbor förste gången, af åthskillige 
bördemän kiöpt, och uthlöst, bestående hella gården af 7 tunnelandz uthsädhe. 
 
7. Emedan såsom h. Barbro Callzdoter, befallingzmanns sahl. Johan Christopherssons 
änckia, tillstår sig för några åhr sedan till l[å]hn undhfångit aff leutenanten edhl och 
manhafftig Lorentz Wandscher 4 tunor korn; hwarföre kiäness hon förplictatt desse be:te 4 t:r 
till påska at betalla ått fullmächtigen Jiöran Månsson i Sunne, eller medh päningar å 10 ort 
tunnan som hon 1664 g[al]t och uthläntes, ähr 10 r.d:r. Men interesse angående, ställtess till 
h:r lutenan-tens Wandseherss godtfinnande. 
 
8. Ehuruwähl Erich Siulsson i Kiyrckiebyn neckar alldrigh caverat för sin son, Oluff Erichs-
son kangiutare, at betalla för honom 9 r.d:r 3 ort 6 skil:r till handelssman wäl:t Anders 
Persson Kempe, lijckwäl och emedan käranden opwijsser Oluff Erichssons skrifft, med egen 
handh underskrifwit, och stylicerat, att fadren skulle betalla dher han bortresser, hwillcket 
nämbden opå tillfrågan betygar, att sonen Oluff Erichsson alldrigh wara af den humör sådant 
skrijfwit, med mindre fadren har utlåfwat för honom betalla. Sedan effter tillbudin edh kan 
Erich Siulsson här från eij befrija. 3:tio, opwissar Kiämpen sin handelsbock, den räten app-
roberat gultig och oprichtig wara. Hwarföre räcknade räten skälligt, det fadren Erich Siulsson 
ähr förplictat desse 9 ¾ d:r 6 skil. ofördrögeligast betalla effter sin låfwen, och siöcker han sin 
son igen, det bästa han kan och giter. 
 
9. Dato afsades, att Larss Pålsson i Bye skall tillställa Måns Pålsson i Slandrom 1 r.d:r och 
sedan skall Måns förplictat wara restituera honom en [ä]llgzhudh uthan widare oppehåldh, 
och Måns söcker sedan Nills Lustigt om sin pretension, det bäst han gitter. 
 
10. Oluff Bängtsson rytare kändes förplictat, at betalla till ländzman cronones sacköhren 6 
m:k s.m:t som å förre tinget blef sackfält för slagzmål, widh laga straff tillgiörandes.  [fol.3r] 
 
11. Dhe parter som intresserade ähre uthi Lill Imnäs-lägden, såsom Oluf Bengtsson rytare, 
Oluff Heminghsson i Dallen, Måns Erichsson i Orwiken, tillika med Anders Bardsson i 
Högen, skolla förplictade wara effter synemännernes prof och ransackningh (nembl. ländz-
mans Hans Jonssonz, Pher Perssons i Wagles, Giöhl Oluffssons i Måhlstadh och Jiöns Jiö-
ranssons i Degernäs) lijcka delactige wara att hålla haga kringh om denne Imnählz lägde 
effter hwar sin qvota dhe uti egorne possidera. 
 Men den skada Oluff Bengtsson och [Oluf] Hemingsson lijdit hafwa aff Per Brodessons 
swijn och hästar, och de sielfwe ofwanbe:te 4 personer som hagan äga, ähr alldeles odugeligh 
och nederfallin, må be:te skada åtniuta, som eij b[ä]ther häng[n] omwårdnat hafwa om sine 
ägor. Hwarföre erkiänes Per Brodesson i detta måhl sacklöös. 
 Angående den syne omkostnat, Per Brodesson ähr derföre förorsackat hålla, som tolffmän 
æstimera till 2 r.dr, ärkiände räten shiäligt att Oluf Bengtsson, Oluff Hemingsson, Måns 
Erichsson och Anders Påhlsson i Högen, skolla förplictade wara betalla Per Brodesson hwar 
sin hallff r:d:r inan 8 dagar, hwar med sedan parterna skolla [wara] åthskillige. 
 
12. Bewilliades syn emillan Per Bårdsson och Larss Oluffsson i Swidie å den eena, och hans 
granar å den andra, på den skugh, som för tijdh sedan kan wara förbrändh, hwillcket syn skall 
aff 6 män bestå, till nästa somar att effterkommas. 
 
13. Hemingh Oluffsson i Westbyn, opbiuder gården han åbor andra gången, kiöpt af [åt]skil-
lige bördemän. 
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[14.] Munsterskrifwaren Hans Larsson Biörkman träde för räten, begiärandes att sacken emil-
lan wälborne h:r öfwersten Börge Månsson Skiächta och sal. befallningzmans Johan Christo-
pssons änckia, h. Barbro Ca[r]lsdoter skulle optagas och slutas; men emedan Hans Larsson eij 
förseeder war med någon laga fullmact, af wälborne h:r [fol.3v] öfwersten, som Swergies lagh 
förmähler och wara med handh och secrete uthgifwin, dy kan denne rätten be:te sack eij op-
taga, uthan lembna till kiärandens påfodran, då fullmacten insinuerat blifwer. 
 
 
 
 

Ting 8–9 oktober 1669 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 40r–44v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3150, fol. 656r–660v, RA. 
 
Frössöönz tingelagh d. 8 och 9 octobris, a:o 1669. Ordinarie laga tingh. Närwarandes befall-
ningzman wäll:tt Daniel Bertilsson medh nämbden. 
 Oloff Andersson i Fanbyn  Erick Göhlsson i Bergie 
 Jons Erichsson i Må[n]ssåssen Jöns Hemingsson i Slandrom 
 Jöran Erichsson i Troop  Anders Månsson i Fanbynn 
 Päll Pährsson i Hara  Swen Joensson i Knytta 
 Göhl Olsson i Måhlsta  Anderss Andersson i Stocke 
 Nillss Pehrsson i Swedie uthi Pähr Olssons i Måhlängz ställe.  [fol.40v] 
 
1. 1.) Publicerades för allmogen Sweriges rijkes ständer, richzdagz besluth aff dato d. 22 
septemb. 1668, sampt bijfogade bij-affskedh. 
 2.) Der näst notificerades allmogen Kongl. Maij:tts påbudh, på samptl. allmogens be-
swähr 5:te punct. 
 3.) Oplästes och för allmogen, Kongl. Maij:tts resolution och nådige förordningh om cro-
nones uthlagors upbärande. 
 4.) Dito Kongl. Maij:tts påbudh öfwer alla executioner, af dato d. 10 julij 1669. 
 5.) Item Kongl. Maij:tts placat öfwer dhe ärender, som alla rätter och domstollar till exe-
cutionernes främiande, skolle taga i acht.  
 6.) Kongl. Maij:tts förmyndare ordningh. 
 7.) Kongl. Maij:tts påbudh angående barnnemordh. 
 8.) Kongl. Maij:tts påbudh och stadga öfwer åthskillige missbruk, och [o]ordningars af-
skafwande, med dhe trolofningar, bröllop, barnedop och begraffningar sampt klädedrächter. 
 9.) Förelästes och allmogen Kongl. Maij:tts breff om öfwer och unders laghmansränttas 
upbärande. 
 
2. Effter allfwarsam förmaningh till ländzman Hans Joensson Swahnbergh, att tillkänna 
gifwa dhe saacker och ährender, som sträfwa emoth Kongl. Maij:tts ordninghar och placater, 
hwilken androgh sigh afwetta allenast detta, att ryttmestaren Bernhard Bernfeltz, leutnanten 
Loorens Vandschier, trumpetaren Petter Oluffsson och Vanschers drängh, hafwa bittijda om 
andre Stoorböndagzen begiärat hästar, hwillcke [de] och bekombo, förmenandes att de skulle 
ressa til kyrkian på Frössön, huarest gudztiensten förrättadess; men dhe twert emot Kongl. 
Maij:tts placat, 12 och 18 puncten om sabbatzbrot aff 1665 sigh föresedt, och rest till Wester 
sundett, der dhe öfwer slupo till Rödööns ländzmans gårdh, der dhe och bekommbo hästar 
och reste Rödhööns kiyrckia och Näskot förbij, och inge städes [fol.41r] gudztiensten bijwista-
de. Effter parterne eij tillstädes ähre remitteres detta i medler tijdh, till wijdare ransachningh 
och omdöhme.  
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3. Päder Erichsson i Månssåssen, som hafwer antagit huussman Nillss Larsson, en gifft 
persson, och icke angifwit, då fischalen Johan Huhz höll qwar[n]tull skrifningen, uthan 
honom undandölt, remitteres till fischalens åtherkombst, helst emedan Pär Erichsson ifrån 
sådant eij kan sigh undan draga. 
 
4. Wällborne h:r öffwersten Börge Månsson Skichta beklagar förmedelst sin inlagu, Wäster-
huusmännerne, Glaasätter och Stocke grann[a]rne, deth dhe tillfoga wällborne h:r öffwersten 
förfångh och oförrätt medh sine hästar, creatur och swijn, icke allenast nu i sommar på hans 
rågh toft. Dagen dereffter inkombo desse bönder med wällborne h:r öffwerstenz sedel, att dhe 
för dheras förbönhner, ähro denne gången tillgifne, huarföre the förskontes. 
 
5. Anders Andersson i Stoche, som klandrade på den domb, emellan sigh och ländzman war 
afsagdh d. 19 octob. 1668, att ländzman skulle effterlåtit blifwa, nyttia rödningen i 3 åhr effter 
32 cap. Byggningzb. L.L. uthan sträfwar däremot, skulle ginast ophäfwas, saachfältes för 
dombroot 6 m:k s.m:tt effter 39 cap. Tingm.b. L.L. 
 
6. Ehuruwähl rätten hade orsack och godt fogh, att sachfälla Anders Andersson i Stoche och 
Per Månsson för wåldzwärkan effter 28 cap. Konunghb. till 40 m:k s.m:tt för deth dheras 
betiänte hafwa oprijfwit och afhugit een rödningzhaga, uthan ägandens wetskap, och laga 
domb, föruthan deth, Anders och Pähr hafwa förfördt ländzman Hans Joensson hoos wällb:ne 
h:r öffwersten, som den godhe herrens inlagu uthwijser, skulle hafwa instänkt alle ängie-
stycken, uthi dheras [fol.41v] allmäningh, som eij bewijssligit ähr, allenast en ängies lapp 
afrödiat, och den omstänckt; hade bordt derföre för sitt förseende och förföhrelsse plichta 
hwar sine 40 20 m:k s.m:tt, men uthi anseende, att ländzman omsijder gaff dhem effter, för 
dheras anhållande, förskontes dhe uppå Kongl. Maij:tts nådige behagh, medh 3 m:k s.m:tt 
huar thera, effter 9 cap. Byggningab. L.L., allenast dhe oprätta ländzman Hans Jonnsson för 
hans skadeståndh, effter godhe mäns werderingh, som dhe honom tillfogat hafwa. Och 
efftersom ländzman i detta åhr eij har niuttit bem:te ängiesstyckie till goda, dy samtyckte 
omsijder swahranderne, att ländzman skall effter 32 cap. Bygg.b. L.L. niutha 3 åhr omkringh 
stänckte, och sedan alla tillhoppa bem:te haagar oprijfwa, så för den ena som för den andra, 
och ophöfwa till fäbet. Och effter Anders Andersson i Stocke, som tolffman ähr, uthi detta 
måhl sigh försedt, och nu bedz före, alldrigh åtherkomma, dy gaffz honom sin bott effter och 
effterlethz tillträda sitt förige tollffmanaembete. 
 
7. Såsom ländzman Hanss Joensson haf:r måst till fischalen wäll:tt Johan Huhs betalla 6 
orth för 1667 åhrs huusmansskatt för Jöns Gunnarsson, då han för landhboo besatt på Anders-
öö hemmanet, huillcket h:r corneten Nielss Nielsson Grijp, deth sijdermehra kiöpthe, kunde 
rätten Jönss der ifrån eij befrija, uthan förplichtatt betalla, och sökia han sin refusion hoos 
fischalen, deth han gitter, der han förmeh[n]ar war under cornetens defension derföre frij. 
 
8. Denne ållderstegne mannen Erich Larsson i Orwijken träde för rätten, beswära[n]de sigh 
öfwer sin mågh Mickel Persson dragoon, som a:o 1657 [fol.42r] den 20 septembris, ohemult 
bortsållde sin swärfaders gårdh i Orrwijken för 70 r.d:r till B[ro]de [Re]dersson i Swijdie, 
päningar opburit och dhem förskingrat, hwilke Mickel fuller föregifwer dhem ähr lagdt till 
giällden i gården, huillcket Erich Larsson nekar i[n]gen gälldh wara skyldigh mehr än 3 r.d:r, 
eij heller Mickel sitt föregifwande kan med skiäll fulltyga sandt wara. Huillcket hemman 
effter B[ro]de Redderssons frånfälle haf:r sohnen Peder Broddesson uthi 3 åhrs tijdh brukat, 
och således Erich Larsson gådt uthi 12 åhrs tijdh huuswill, och andra om sitt uppehälle 
åthlijtat. Dess uthan insinuerades en kiöpeskrifft, Mickels hustru syskon emelan, oprättat 
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1655, d. 16 martij, att Mickel skulle Orwijkz gården behålla, och föda och skiöta gubben 
Erich Larsson, intill sin döde dagar, så att han kan derföre förswara, men Mickel sådant sin 
låfwen eij effterkommit, derföre det och uthi bem:te skrifft precaverat ähr, att der Mickel 
sådant förswarligen eij håller, skulle bem:te breff wahra om intett, då Erich Larsson härom 
blifwer förorsackat sigh beswähra. Angående löössören Mickel tillträdt, ähr uthi gällden 
mästadeles anwände, som fuller endeles kan bewijses, men sådant i hasttigheet kan ej så grant 
angifwa.  
 Och såsom denne handelen orichteligen ähr tillgången, päningarne kan Mickel för sin 
oförmögenheet eij restituera, uthan der till oförmögen finnes, helst emedan han sielff på till-
frågan, sådant sigh wedersackar. Dy finner rätten dett skälligt, att emedan som Erich Larsson 
åthnöijer sigh medh förrådh på gården, uthi sin lijfztidh, een godh mählingh åker, uthan 
uthlager[?], och der till någon slott, som gode män kunna pröfwa gården kan tohla, att Erich 
Larsson skall derwidh förblifwa, och der Mickel eij ährlägger Pähr Broddesson, och hans 
medharfwingar [fol.42v] 70 r.d:r innan Midfaste torsdagh, så tillträder bem:te Brodde Redder-
sons arfwingar gården, och den nytiar och bruckar, til een ewerdigh fast oklandrat ägendomb. 
 
9. Synbrefwet emellan Pehr Carlsson i Rasten, och hanss grannar Nillss Keelsson i Belsta, 
aff dato d. 24 maij 1669 insinuerades och oplästes, uthi parternes närwahro, hwillcket aff rät-
ten ehrkändes godt och gillt, uthi alle sine clausulis. 
 
10. Anders Andersson i Stocke opbiuder gården han åbor andre gången, kiöpt af åthskillige 
bördmän för 58 r.d:r, föruthan det han gamble syskonen förlijkt. 
 
11. Hemingh Oluffsson i Wästbyen opbiuder gården han åboor tridie gången, inlöst aff åth-
skillige bördemän, och såssom ingen härpå klandrade, dy bewilliades honom fastebreff härpå 
uthgifwas. 
 
12. Befallningzman wäll:tt Daniel Bertilsson insinuerade i rätten fordom Daniel Rassmus-
son[s], foug[d]h öfwer Jempetelandh, breff aff dato d. 25 julij 1622, lydande om Keel 
Oluffsson i Öödh och Brunflodh sochen, böxle breff på Bohlååss ängieslott, derföre gifuit 3 
r.d:r uthi böxel, uthi sin lijfztijdh att niutha, huillcket ähr allenast en part aff Böhlååss, men 
dhe öfrige parterne uthi Böhlååssen hafwa Frössöö boerne, nembl. Nampnsmännerne Nillss 
Hansson, Erich Erichsson, Nills Andersson i Bellsta, Jönss Persson, Nills Andersson i Knytta, 
och Pähr Carlsson i Rasten, uthi een rundh tijdh brukat, som af bem:te Daniel Rassmusson 
uthgifne böxelbreff pröfwas wahra cronones allmänningh och afradzlandh, och icke sådant 
angifwit hafwa då ransachningen [fol.43r] hölltz a:o 1666 om sådane cronones eenskyllte ägor. 
Desse excusera sigh högeligen eij förstådt warit cronones afradz landh och skough, hwarest 
dhe omsijder angifwa hafwa [å]hrligen fådt 18 ½ lass höö. 
 
13. Ankom i rätten ländzmanens i Räffsundh Pehr Anderrssons breff af dato 29 septemb. 
1669, anrörandes om een kohna, som kommen ähr till Räffsundh, der hon och födder ähr, i 
Bossiöö sochn, och Tiuutboda ödegårdh, widh nampn Märit Oloffzdotter, huillcken gåår 
hafwande med barn, och föregifwa wahra barnefadren Abram Storm dragoun, och förledin 
Kyndermesse tijdh wahra belägrat hooss Månss Erichsson i O[r]wijken, uthi ett wedhlijder, 
andra ressan [i] Fånbyen hoos hustru Anna änckia, på ung[n]en liggiandess, widh pass 2 
dagar emillan af samma persohn wara lägrat. 
 För 3 åhr sedan bekänner och Märit wara lägrat om hösten aff een ryttare Anders, loger-
a[n]des i Alltzen och Håffz by, hos Anders Simansson ibid; på ung[n]en der samma städes 
twenne resor wara häfdader, och Anders drängen dhet hördt medh pijgan stutt-Anna i Berge 
och Lockne sochen, Niels b[u]ntmackars syster, och afflat tillhoppa barn, hwilcket hon be-
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känner för twenne åhr sedan döth födt uthi en höladu som Benckt i Nohlbyen tillhörde, uthi 
Altzens sochen, föregifwandes deth wara dödh födt, [af] den händelssen gångit på en gångh 
spångh, och fallit aff neder i åhn, och således förgångit födzlen. Haf:r och legat 2:ne dagar 
uthi bem:te hööladu, der frusit och hungrat, och om sijder af Larss och Gunilla hans hustru 
fördt henne till sigh i gården. Kistan bekänner han dhe hafwa giordt, och hwarest dhe hafwa 
deth nedergraffwit weth han icke, effter hon war mycket swager och siucker. 
 Oppå tillfrågan swarade hon ingestädes wara i kyrkian intagin, uthan lichwäll begångit 
Herrans nattward i Sunne aff pastore magister Jöns Petr[æ]o.  [fol.43v] 
 
14. Bewilliandes syyn, 6 af Sunne och 6 af Hallen, att syhna den skada, som Swijdiemän-
nerne hafwa tillfogat änkian i Jählstadh, hustru Kerstin i Baccken på Moo ödheböhle, näst-
kommande wåhr att förrättas, och hwillckenthera parten som saaken tappar, skall bestå om-
kostnaden. 
 
15. Corneten Nills Nillsson Grijp opbiuder andre gången gården han kiöpt hafwer aff Anders 
Kiämpe för 200 r.d:r för Andersöö gården. 
 
16. Oluff Heminghsson i Dahlen opbiuder gården han åboor förste gången, kiöpt aff åth-
skillige bördemän. 
 
17. Carl Mårtensson i Rödööns tingelagh och Näss by, uthi Aspåhs sochen insinuerade på 
Frössöö lagha tingh d. 9 octobris 1669 sal. befallningzman Johan Christopherssons contract 
emillan sigh och honom uprättat så lydandes, att befallningzman har honom uplåttit Wester-
huus gården uthi underpant för 70 r.d:r in specie, huar på Carl der ofwan på skulle ehrlägia 8 
r.d:r åhrlige räntta, som qwittenserne till 57 r.d:r uthwijsa, på 6 åhrs wahra betalte, men 
bem:te gårdh ifrån dhem annamnat igen, uthan några päningors restituera[n]de, som ähr 70 
r.d:r. Eme[d]an som änkia hustru Barbro h[a]ar bem:te gårdh bordtsåldt i Offwerdahl och 
sijdermehra bortrester ähr, intet här på swahra kan, begiärer derföre Carl att bem:te päningar, 
som ähr nu inne stående i Offwerdhal, kunde stå uthi qwarstadh til lagligit uthförande, deth 
samma honom effterlätz tijt sigh begifwa, at föhrhöra, huru mycket der inneståår hooss 
Hemingh i Stafre. 
 
18. Ryttaren Essbiör Börgesson i O[r]wijken, [l]åther trijdie gången opbiuda gården han 
åboor, nästom frändom till åtherlössen. [fol.44r] Der bördemännerne willia betalla honom för 
hans åboo, effter mätismana ordom, ähr han dermedh åthnögdh, hwar och icke, försittia dhe 
sin rätt. 
 
19. Ifwar och Nills Hemingssons sönner i M[å]hlingh, tillsade Oluff Jönsson en häningh[?] i 
Bierme 1 tunna korn för sin rätta odels affträde i Måhlänghz gården, och effterletz dhem 
fastebreff på Måhlängz gården, som nu upbiuder des andre gången. 
 
20. Fiählaboo fiellet, som ligger söder om Gräfftne bodarne i Owijkens fiähl, befinnandess 
wahra otaxerat, och der på förledin skör[d]ande tijden af Pähr Erichsson, Månssossen, ähr 
skutit en älgh, och huden ståår in seqestro till lagligit uthförande, som wahr ett 8 åhrs diuur. 
 
21. Pähr Joensson i Ihmnäss, låther opbiuda sigh till syttningz medh sin hustru, för sin fatigh-
doms skull, för[ste] gången till nästom frändom, och i medler tijdh kunne släckten sins e-
mellan tillsättia någon, som tijt sigh begifwa kan. 
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22. Såssom Tage Joensson i Månssåssen hafwer ständigt tiänstehion, aff Pähr Erichsson ibid, 
hustru Anna Jeppesd:r och medh hennes loff gifwit Gunbor Persd:r staddge päningh. Hwar-
före ährkände rätten skälligt, att Gunbor skall i tiänsten gå, eme[d]an hon leego päningan än 
hooss sigh haf:r, och dess uthan Larss Carlsson ryttare, bety[g]ar warit medh Pähr Erickssons 
hustrus samtyckio skedt, och sådant effter 4:de puncten aff leegohions ordinantien. 
 
23. Såssom Joen Hansson och Måns Hansson i Kohrstadh haf:r lagligen stämbt Rekort Olofs-
son i Bergiom till ett testamente, som dhe willia för mehra sigh winna på, hwillke på tinget 
comparerade, men för [än] tinget opgaffz begåfwo sigh der ifrån, och Rechort sigh presen-
terade, då dhe andre eij till städes woro, derföre dhe för swahrlössa plichta hwar sine 3 m:k 
s.m:tt. [fol.44v] 
 
24. Jöns Jöransson i Dijgernäss sigh beswährar öfwer färieman i Vahlesundett sitter på ägor-
ne hans och nyttia hanss huuss, och ehuruwähl dhe tillförende esom offtast ähre förmahnte, att 
förferdiga en färiare stugu, men sådant till datum eij effter kommit. Tillsades helle tingelaget 
än ytterlijgare, att dher dhe innan wåhrdagh sådant eij effterkomma, skolla dhe lagligen här-
före plichta för sin tresko och mothwilliga. 
 
25. Anders Oloffsson i Åkerängh opbiuder gården ibid. han kiöpt hafwer aff Jöns Jöransson i 
Degernäss för 140 r.d:r, andra gången, nästom frändom till åtherlössn. 
 
 
 
 

Förrättning okänd dag 1669 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 112r–v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3150, fol. 727r–728r, RA. 
 
Fröszöön d. [datum saknas] 
 
Dato præsenterade i rätten, Peder Carlsson i Norr-Rasten ett syhne breff, aff d. 24 maij 1669, 
angående någon twistigheet emellan honom och hanss grannar, änkia hust:r Kerstin Swens-
dotter som Bellsta hemmanet till hallfdehles brukar, och Niels Kellsson i Bellsta, om någre 
myreslåtter medh dher underlydande skough, som han förmenthe sigh tillhöra emedan bem:te 
ägor under hans hagstodh sigh strächte. Tillfrågades altså Pehr Carlsson, hwad documenter 
han hade här oppå att opwijsa, hwarpå bleff swaret inga hafwa, uthan förmenthe några skiähl 
dher till finnes, men såsom samma hans gårdh, Norr-Rasten för någon tijdh sedan aff wådeldh 
förbrändh ähr, måthe och således dhe documenter medh deth mehra wara förkombne.  
 Här emoth opwijste Niels Keelsson i Belsta ett pergamentz kiöpebreff daterat åhr 1554, 
förmählandes, att Hudde Larsson i Knyta, haf:r uplåtit och såldt sin frände Keel Nillsson i 
Bellsta halfwan wästra gården i Knytha, medh alla till liggiande och een tridiungh i Norr 
Rasten, jempte en tridiung i bem:te skough, sampt en triding i Brattåssen, med tridie deelen i 
skougen, för ett stort hundra mark i sölf:r penningar, som brefwet dhe[r] å gifwit bredare 
uthwijser. Och för ähn denne syhnen togz för händer, förmahntes [fol.112v] partherne komma 
till een wänligh förlijckningh, helst medan å begge sijdor owist synthes, huru medh kiöp-
brefwet borde förståås, och på så långan tijdh månge förändringar skee kunnat, och elliest på 
huru dahna willkor Niels Keelsson och h. Kierstin Swensd:r woro tilkombne, som bem:te 
tridiung aff myhreslåtter och skough willia sigh tillängna, emedan så som dhe effter mehr-
bem:te kiöpebreffz lydelsse, halfwa dhelen i Knytan och tridingen i Brattåssen, medh lijka 
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s[k]ähl hafwa kunnat sigh tillwinna, mehn dhem eij effterfrågat, och således androm till be-
sittningzrätt kombne.  
 Blefwe altså nu pahrterne, [i] sådan owijss handel, sålunda med handebandh och effter-
fölliande sluth med hwar andra wänligen öfwerenskombne, att Niels Keelsson, med änkian h. 
Kerstin Swensd:r i Beelstadh aff frijwillig godh willia, och des wänligare hädaneffter gran-
sämia, upläth och såldhe sin granne Peder Carlsson sin odels rätt och prætension uppå mehr-
be:te tridingh, bestående aff myhreslåtter, och der tilhörige s[k]ough, effter gamble perga-
mentz och köpebreffwetz mehr besagde lydelsse, för p:g:r ellofwa r.d:r till een oklandrat 
wälfångin ägendomb för sigh och sine effterkommande att nyttia och bruka. Wällförståendes 
att Norr Rasteman, haf:r sine ägor på östersijdan om gården, till dhes Knytteman med sin 
leigde, och Nampnsman på öster sijdan, jempte Söder Rastman på sö[d]re sijdan och Norr 
Rastman mötha, effter skillies hagan, emellan Belsta och Norr Rastemannens heemägor, den 
dhe till halfdheles oprätta böhr. 
 
 
 
 

Ting 7–8 oktober 1670  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 150v–155r, ÖLA.  
 
Frössöö tingelagh d. 7 och 8 octobris 1670 höltz laga tingh, närwarandes befallningzman 
wäll:de Daniel Bertillsson tillijka med underlagman Johan Larsson Nerbelio och edsworin 
nämbdh.  
 Erich Giöhlsson i Bärgie  Oloff Andersson i Fanbyn  
 Pähr Pährsson i Wagle   Jöns Erichsson i Månssåsen  
 Anders Andersson i Stocke  Pähr Pährsson i Hahra  
 Jöns Heminghsson i Slandrom Jöns Erichsson i Torpp  
 Swän Jonsson i Knytta  Anders Månsson i Fanbyn  
 Jiöhl Oloffsson i Måhlstadh  Nills Pährsson i Swidie  
 
1. Såsom broofogden Jöns Mickelsson sig eij undraga kan hafwa allrede d. 5 maij 1670 
undfådt befallningzmannens wäll:tt Daniel Bertilssons breff och befallningh at rätta sig effter 
h:s excell:tts gouverneurens, högwälb:ne h:r Carl Sparres resolution de dato 25 aprilis 1670 
angående wägarnas wid macht hållande, eller hwar och en blifwa st[r]affadt till 40 m:k för 
tresko, hwillcket Jöns Michelsson uti alt eij så noga effterkommedt, uthan befunnes elacka 
wägar emillan öster Färghsundet och ländzmansgården, och eij nu på tillfrågan kan till känna 
gifwa, hwilcken dee odugelige wäger äger, hade wähl rätten orsaak att plichta låtha, som [s]å 
försumbligh sin tienst opachtar, dock begiärade dilation till mårgons at nu genast tijt resser 
och besee wägastyckerne, hwillcke dhem tillhöra, och i mårgon angifwa. 
 Den 8 octrobris angaff Jöns Michelsson effterfölliande pe[r]soner som odugelige wäga-
styckien ägha, från Färgesundet till ländzmansgården, nembl. Oloff Pährsson i Wagle, 
Heming Nillsson i Stensgården, Carl Simansson i Miähle, Oloff Olsson, Erich Erichsson, 
Oloff Andersson i Mählbyn, Erich Jönsson i Walle för 2:ne styckien; nock tolffman Anders 
Må[n]sson för ofärdig wägh med[?] Fanbyn och Måns i Åkerängh, skolla alla till hoopa 
plichta hwarsine 3 m:k s.m:tt till föllie af 3 cap. Bygg.b. L.L., belöper 30 m:k s.m:tt. [fol. 151r] 
Dher ifall dhe orätt angifwne ähre aff Jöns Mickelsson, måge dhe sökia sin refusion aff 
honom igen.  
 
2. Opå h:r befallningzmans tilfrågan swarade ländzman Hans Jonsson Swanbergh att 
allenast 4 st:r öfwerlöpare från Norgie funnes uti detta Frössöö tingelagh. 
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3. Anders Pärhsson, födder i Jettendahl sochen, som hafwer uti sin warande tienst hoos 
kyrkioherden i Sunne, höglärde m:r Jöns Petræo stullit en gammal kopparkettil om 16 m:k, 
som wärderades till 8 öre s.m:tt [per] m:k, belöper 4 d:r s.m:tt, dhem han sig eij här från 
undraga kan, uthan sitt begångne tiufwerij bekändt och kyrkioherden betalt, hwarföre kan 
denne rätten Anders Persson eij befrija från Kongl. Maij:tts straffordinantiens 3 punct at 
plichta tredubelt till 12 d:r s.m:tt och förlijka måhlsäganden, som han giordt hafwer. 
 
4. Taghe Månsson och Per Erichsson i Månssåsen anklagas aff ländzman Hans Jonson 
Swahnbergh eij kommit på hålldh at skiutza den resande man, och officerare hafwa ländzman 
illa anträfwat om håldhhästar, så at han uti alla nästom liggiande gårdar hadhe måst löpa, och 
dhe som hållet borde förrätta sutit widh sine gårdar, uhrsächter sigh dhermed eij förstådt warit 
på dheras håldh, som ländzman dhem fulltyger; hade rätten godt fogh desse saackfälla låtha, 
till föllie aff Kongl. Maij:tts krögare ordinantie 18 punct af dato 1651, tillhoopa till 40 m:k 
hwartera. 
 
5. Sammaledes klagade och ländzman öfwer Hara bygarne i Sunne på äfwen sätt försummat 
hållet, me[n] dhe äfwen dher emoth excussera sigh h:r öfwerstleut:n högwällborne Lar[s] 
Mörner på be:te dato tog dheras hästar till Räcksiön, derföre dhe och förskontes för denne 
gången. [fol. 151v]  
 
6. Såsom Jöns Gunnarsson på Anderssiöön hafwer treskes uthgiöra huusmansskatten effter 
sal. fiscalens Johan Huss underskrefne läng[d]h, ehuruwähl han tillförne härom tilltalter ähr, 
men sådant eij achtat, skahl icke allenast bote 6 d:r s.m:t för sigh, modren, hustrun och 
systren, uthan och för tresko plichta med fängelsse. 
 
7. Desslijkess och Anders Persson i Orwijken plichtar och med fängelsse för sin tresko till 
huusmansskattens ehrlägiande, och skall den nu genast betahla, effter sal. fiscalens längdh. 
 
8. Zacharias Johansson Staffle, som lagl. till tinget stembder ähr at swara till Nills Hem-
mingzsons saak i Måhlängh för åwärckan hans häst giordt på hans roogtorf, men nu eij com-
parerat, sacker till 3 m:k s.m:tt effter 33 cap. Ting.b. L.L. 
 
9. Anders Oloffsson i Åkerängh opbiuder gården han åbor tridie gången, kiöpt af Jöns i 
Degernäs, och emedan ingen härpå klandrade, dy bewilliades f[a]ste breff när han laghståndin 
blifwer. 
 
10. Såsom ländzmannen Hans Jönsson Swanbergh opsäger måhlsmanne wälldet för sal. Jon 
Brodessons barn i Swidie, altså tillsattes aff rätten förmyndare i stället för be:te barn, nembl. 
Pähr Andersson i Degernäs och Nills Siulsson i Hägla, som närmast slächt ähre till be:te barn, 
skohla derföre nu genast anteckna hwadh i förrådh finnes, och ett inventerium richtigstz 
författa. Och modren hustru Märit Siulsdotter på sine barns wägnar med förmy[n]darnes 
inspection effterlåtes bruka och besittia be:te hemman medan hon ogifft ähr och förswarligen 
gården brukar och häfdar, sine omyndige barn tillhanda, på sådan condition att hon håller 
hemmanet wid gott bruck, jempte tillsee husen ingalunda aff wahnryckt förderfwes.  
 Angående sal. Jon Brodesons brödrer, [fol. 152r] nembl. Christopher och Johan, som outh-
löste ähre, hwillcke förmehna sigh för hwarsine 13 r.d:r arfz prætension i Swidiehemmanet 
ähre närmare att bruka be:te gårdh än modren; men såsom dheras fader Brodde Redarson i 
lijfztijden uti gode mäns närwaro har disponerat att Jon Brodesson skulle gården besittia och 
dhe andra bröderna skohla taga lösen, dy kunde rätten sådant eij bijfalla, uthan dher Chris-
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topher med sin broder Johan, som till gården tillordnat ähr, på sin arffz prætension eij wille 
taga lösen, hwarsine 13 r.d:r, så finner rätten det skälligt att detta ährendet må ståå till dess 
Jon Broddesons barn blifwa myndige, och i medler tijdh, som sagt ähr, så brukar modren 
gården medan hon förswa[r]ligen häfdar med förmyndarnes inspection. Men samptl. arfwing-
arna effter Brodde Broddesson [felskrivning för Redarsson] ähr plichtigh förlijka Pähr Brod-
desson för Erich Larssons förrådh på Owijck[?] gården ett wist quantum åhrligen erlägia. 
 
11. Önne Swänsson i Wällwijken tillsade ryttaren Lars Hanson uti skadeståndh 6 ort för den 
häst han stocken pålagdt hafwer, och biörn be:te häst ihälslodh, hwarmed dhe blefwe för-
lickte. 
 
12. Oluff Olsson i Walle kändes å sin broders wägnar plichtigh att tillställa sergianten Johan 
Christophersson 5 r.d:r länte päningar uti cammin[?], och sökie han sedan rätte bönderna igen 
det bäst han kan och gitter. 
 
13. Trädde för rätten beskedelige dannemän Hemming Oloffsson i Wästbyn, presenterandes 
en trowärdigh, lagbudin och lagståndin kiöpeskrifft, hwarmed bewijsandes huruledes han 
Kongl. hafwer kiöpt och sigh tillhandlat en half gårdh uti be:te Wästbyen, bestående af 2 tunl. 
med alla dess tilligiande lotter och lunder aff Erich Jonsson Rut i Medhalnes prästegårdh i 
Norgie, och aff Sören Halfwarsson på Orckedahlens öhrn, derföre dhe[m] nöyachteligen 
gifwit och tillstält 24 r.d:r, som dheras kiöpeskrifft de dato Lefwånger 4 martij a:o 1668 
[fol. 152v] mehrendhels inehåller, jempte underskrefne witnen, Jon Olsson i Kiählen, Lars 
Erichsson i Faxnälfwen, Hans Oloffsson i Tullus, Oloff Larsson i Bye och Anders Oloffsson i 
Wijke, detsamma med sine nampn och bomärkien betyga. 
 Desslijkes opwijste och Hemming Oloffsson en annan kiöpeskrifft på den andra hallffwa 
gården, ochså af 2 tunl., belägen uti Wästbyen, den han med alla dess tilligiande lotter och 
lunder kiöpt hafwer aff Jöns, Eenar och Per Jönsses sönner i Åån och Hallens sochen, derföre 
dhem alla till hoopa gifwit och tillställt 60 r.d:r, som dheras uthgifne kiöpeskrifft af dato Hal-
len den 4 octob. 1668 innehåller, med underskrefne wittnen, Lars Oloffsson och Pähr Erichs-
son [w]ed Åhn i Hallen det samma betyga, så att summan för hella gården 4 tunl. bestiger 
sigh till 102 r.d:r. 
 
14. Dato beswärade sig åther befallningzman wäll:tt Daniel Bertillsson öffwer Peder Carls-
son i Rasten, det han honom esom offtast öfwerlöper igen få det slottegodz Båhlåsen, som han 
och hans lagzmän i Nampnes by hafwa afradztaxan under cronnan undandölt, begära nu be:te 
godz igen få emot en billigh taxas erläggiande, excuserandes sigh eij affwetta warit crono-
godz, de[r]före dhe och på sidste commissorial ransachninghen 1666 eij angifwit, uthan för-
mendt warit odelzgodz, derföre befallningzman å cronones wägnar påstådt att desse må 
ehrhålla med tolffmanne eedh eij wetta aff, warit cronegodz, skulle då dhem tillåtas taxera, 
hwillcket dhe fuller låfwade effterkomma, men eij eden præsterade. 
 Dernäst framtedde Pähr Carlsson i Rasten sal. befallningzmanne[n]s Johan Christophers-
sons böxlebreff de dato Wästerhuus 20 septemb. 1648, lydande at hans fader Carl Johansson i 
Rasten haar uti sin lifztijdh böxlat 1 ½ tunl. cronejordh för 6 r.d:r, men sonnen Pähr Carlsson 
haar be:te crongårdh alt sedan hans fader för 17 eller 18 åhr [sedan] bleff dödh, och icke be:te 
[fol. 153r] gårdh, som borde å nyo böxlas, uthan den till datum oböxlat brukat, och ingen 
wederkännelse till Kongl. Maij:tt och cronan ehrlagdt, effter hwillcket breff Pähr Carlsson 
förmehnar sigh häreffter wara berättigat åthniuta be:te Böhlåsen, som till datum undandölt 
warit; men såsom rätten aff inkombne skiähl och ransachningh eij annat see och pröfwe kan, 
än detta otaxerade slottegodz Böhlåsen wara ett cronegodz och icke något odelzgodz, som 
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Daniel Rassmussons böxlebreff de dato 29 julij 1622 innehåller; altderföre detta ährendet, 
som tillförne remitteras till h:s excell:tts höghwälb:ne h:r gouverneurens nådige disposition. 
 
15. Såsom Mårten Oloffsson i Kläppe, Pehr Nillsson i Nästgården och Sten i Michelsgården 
med dheras consorter fordra någon arff aff Erich Jonsson i Wagle, som fallin ähr effter sal. 
Oloff [i Ö]hnet till 15 r.d:r med dherpå 19 åhrs interesse, som belöper sigh till 19 r.d:r 1 ort 12 
skill:r, summan 34 r.d:r 1: 12 skill:r. Erich Jonsson dher emot föregifwer att emedan han såth 
på hemmanet Wagle, har sal. Oloff från 1640 till 1659 bekommit åhrl. 6 skyhlar korn à 6 ort 
om åhret, belöper 27 ½ r.d:r, hwillcke käranderne måste godhkänna, restera således 6 r.d:r 3: 
12 skill. uhr summan 34 r.d:r 1: 12 skill. Fördenskull ehrkände rätten skälligt att Erich Jons-
son kännes förplichtat desse 6 r.d:r 3: 12 skill:r innan tillkommande nyåhret 1671 då genast 
aff läggia[?], hwar effter han ställe sådant sigh till rättelse, widh laga straff tillgiörandes. 
 
16. Ryttaren Esbiörn Byrgesson trädde för rätten, insinuera[n]de h:s excell:tts gouverneurens 
högwälb:ne h:r Carl Sparres resolution de dato 6 febr. 1667 att honom nådgunstigit förundt 
ähr under skattmanns rättigheet en ödesgårdh Giähle, aff 2 ½ tunl. at bruka, hwillcken gårdh 
han tillförennde haar å 3:ne laga ting opbudit, nästom frändom till åtherlösen, nu lagståndin 
[fol. 153v] ähr, och 4:de resan till öfwerflödh opbiudes, men ingen sig framteer be:te gårdh igen 
lösa emot den refusion och omkostnadt han sedermehra på gården har anwändt; alt derföre 
finner rätten det skälligt at Esbiörn effterlåtes detta sitt anwändhe bruck effter mätismanna 
ordom för[sä]llia till den honom behagar, att dhen samma må på be:te condition berörde 
gårdh häfda och bruka, till widare här öfwer rättens betänckiande. 
 
17. Oloff Jonsson i Hara och Lars Oloffsson i Orwijken, som aff rätten anbefallade woro at 
[i]gen hempte Oloff Erichsson, för detta ryttare, som eij effter stembningen har comparerat, 
och nu i dagh ingen igenkommit, skall stå dhem öpet at swara till näste laga tingh, och Oloff 
Olsson i Rixsiön, som framtehr wällborne h:r öfwerstens recommendation at be:te Oloff 
Erichsson skall restituera halfwa u[t]hlagorna, hwilcket ländzman Hans Jonsson med tolfmän 
anbefalltes denne halfräntta exequera, och dher ofwan på skolla desse för sin försumelse 
plichta hwar sine 3 m:k s.m:tt, ähr 9 m:k, androm till warningh, som eij b[ä]tter fullborda 
rättens ährende. 
 
18. Anders Andersson i Stocke opbiuder sin gårdh tridie gången, och emedan ingen härpå 
klandrade, dy bewilliades förste breff när den lagståndin blifwer. 
 
19. Olof Hemmingsson i Dahlen låther opbiuda sin gårdh andra gången, wederböranden till 
åtherlösen. 
 
20. Ifwar och Nills Hemmingz sönner opbiuda Måhlängz gården tridie gången, dhen dhe 
kiöpt hafwa för 95 r.d:r aff Oloff Oloffsson i Rixsiön, och emedan ingen härpå klandrade, dy 
bewillies fastebreff när han lagståndin blifwer. [fol. 154r]  
 
21. Petter Oloffsson trumpetare som hafwer begiärat stembningh på Hans Johansson ryttare, 
som af honom tillwites lägrat sin fästermöö, men eij fått från sigh stembningz zedelen, uthan i 
dagh præsenterade på tinget och sedan borttgångit. 
 
22. Såsom Dahlsmänerne på Andersöhn hafwa förmedelst tingzrättens tillståndh nö[d]gades 
opgiordt en ny wägh ofwanföre Imnäslägden, för den åwärkan dhem åhrligen wederfarin ähr, 
så af dhen resande som aff creaturen, hwillcken wägh pröfwes wara dugeligh och jembngodh, 
hwarföre finner rätten det skälligt och Sweriges lag 2 cap. Bygg. L.L. lijkmächtigt at be:te 
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Dahlsmän effterlåtes hålla denne opgiorde wäg widh macht, så frampt dhe honom till goda 
åthniuta willia. Och dher emot förbi[u]des alla dhe som wederböre, icke giöra Dahlsmän 
något förfångh på denne Imnäs lägde, hwarken förstöra dheras land, eller giärdzlegårdar, 
mindre på något annat sätt præjudicerligh wara, wid laga straff tillgiörandes. 
 
23. Trädde för rätten Daniel Larsson Sidenius, insinuerandes, så å sin som å sine grannars i 
Wijken och Brundflodh sochn wägnar, ett pergamentzbreff aff dato 1526, som ähr 144 åhr 
gammalt, gifwit och skrifwit af lagmannen Oloff Hemminghsson, lydande att Trällsåsens 
slottegodz wara odhel och tillhöra under Halfwarsgårdh i Wijken, Backen och Änges byar, 
såsom i bröderparter sönderdelat under dheras gårdar, men nu beswära dhe sigh, uthi een 
långh tijdh från sine gårdar bortkommit under crongården Wästerhuus, hwillcken gård befall-
ningzmännerne när dhe blifwit afsatte under danske regementet, jembwähl sal. Johan Chris-
tophersson be:te Trällsåhs slottegodz brukat och nyttiat hafwa, dock icke sielfwa, som gran-
narna i Wästerhuus berätta, nembl. Oloff Nilsson och Anders Knelsson bekänna fuller intet 
wetta swara till denne saaken, huruledes det ähr blifwit cronogodz, men [fol. 154v] det tillstå 
dhe hafwa be:te Trällsåhs slottegodz legdt af fordom befallningzman Erich Christophersson, 
jembwäll aff Hemmingh Skytte, desslijkes och af befallningzman sal. Johan Christopherson 
och hans änkia, hustru Barbro Carlsd:r, wara till andra borttlegdt, och sielf eij brukat uti desse 
framflutne åhren. Sammaledes och uti warande åhr, har och fordom unde[r]lagman wäll:tt 
Pehr Classon Broman be:te godz bortzkippat till corporalen Johan Jonsson i Lockne sochen, 
som och uti dhe förige 3 åhren förmedelst h:ro Barbro Carlsd:r tillsägelse emot betallningh 
nyttiat. 
 Och emedan med detta Trällsåhs slottegodz så tillgångit ähr, att dhet icke sielff aff 
cronegårdz åboanden i Wästerhuus ähr wordet brukat och nyttiat, uthan till andra ähr uti 
många framflutne åhren uthlegdt, fördenskull anhåller Daniel Larsson å sin och sine lagzmäns 
wägnar må be:te godz åter bekomma effter dheras wäll fängne gambla pergamentz odelzbreff, 
helst emedan Trällsåsen beläg[e]t ähr innan Brunflodz tingelagz råå och rör, och icke på 
Frösöös ägor. 
 Jöran Erichsson i Wästbyn berättade att hans fader, gammal Erich Erichsson i Wäster-
huus, medan han ländzman war, har fått böxlebreff dherpå aff dhe danske, som förmehnas nu 
ligia i förwar hoos sal. Johan Christopherssons änkia, h:ro Barbro Carlsd:r, hwillcken eij 
tillstädes ähr; uthan Daniel Larsson begiärade aff rätten det hon måtte lagl. stemmas till 
Brunflodhz laga tingh den 10 novemb. nästkommande, at framtee sine antecessoris 
documenter, som kunne döda kiärandens odelsbreff med hwadh skiähl och rätt dhe till detta 
slottegodz kombne ähre, rätta odelsmännerne till ingen ringa præjutz, uti så långan tijdh bort-
mistat, och dhe ofwanpå för cronogodz angifwit. 
 
24. Trädde för rätten beskedelige danneman Anders Erichsson i Backe och Månsåsens by, 
præsenterandes en trowärdigh, [fol. 155r] laghbudin, laghståndin kiöpeskrifft, hwarmed be-
wisandes huruledes han lagl. hafwer kiöpt och sigh tillhandlat een halff gårdh uti Backe och 
Sunne sochen, bestående aff 1 ½ tunelandh (till den andra halfwa han förr possiderade) med 
alla dess till ligiande lotter och lunder, af Påhl Thomasson för 50 r.d:r, hwilke p:g:r Anders 
Erichsson på effterfölliande sätt betallat hafwer, nembl. föruth försträckt Påhl Tomasson 22 
r.d:r som han på gårdhkiöpet decourterade, sedan till Påhl Thomassons creditorer Erich Grott 
tillstält 20 r.d:r, till sal. kyrkioherden i Sunne wördigh och wäll:de h:r Måns Pährsson 10 r.d:r, 
summan 52 r.d:r, nock uthom contractet låfwat betahla till Swän i Myre 2 r.d:r, som Påhl och 
war skyldigh. Item nu i dagh låfwade tillställa Tage Må[n]sson 3 orter för dhe 7 han hade at 
fordra aff Påhl, men uti rättan tijd eij fordrat, då dhe andra creditorerna fingo sin betalning 
uth, och hade bort effter qvotum brista, kunde altså rätten eij påbörda Anders öfwer contractet 
och kiöpebrefwetz innehåldh betalla all Påhls giäldh, uthan för dhe andra befrijas, när han 
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allaredo öfwer 50 r.d:rs summa har fullgiordt, som kiöpeskrifften aff d. 17 aprilis 1657 
innehåller, jempte gode män dher under till wittnes, såsom Pähr Wellamson Biörckman och 
Jöns Andersson i Månsåsen dett samma betyga. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 25 maj 1671  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3152, fol. 3r–7v, RA. 
 
Anno 1671 den 25 maij höltz extraordinarie tingh och ransakningh på Frössöön öfwer dhe 
excesser fältskiärarens mest:r Oluf Lorentz Wullffz gesäll, Samuel Saur, hoos sin bonde Erich 
Erichsson i Miälle förleden 20 maij begångit hafwer, närwarandes cronones befallningsman 
wäl:tt Daniel Bertilson och närskrefne aff nämbden 
 Oluf Andersson i Fånbyn  Erich Giöhlsson Bärge 
 Pehr Persson i Hahra  Pehr Persson i Wagle 
 Anders Månsson i Fånbyn  Anders Andersson i Stocke 
 Jöran Erichsson i Torp  Swen Jonsson i Knytta 
 Jöns Hemmingsson i Slandrom Giöhl Olufsson i Måhlstad 
 
Ländzman Hans Jonsson Swahnbergh berättade att förledin löhrdags affton, som war den 20 
maij, litet för solennes nedergångh, kom fältskiärarens gesäll, Samuel Saur, trumpetaren Pet-
ter Olufsson, ryttaren Enoch Mårtensson til sigh. Då anhölt Saur trägeligen få kiöpa öhl, men 
som det war emot söndagen, wille ländzman dhem eij något öhl til kiöpz effterlåta, begåfwo 
dhe sigh dher från till Miälle, och trumpetaren bödh corporalen Engebrecht Schröder med 
sigh på par kannor öhl. 
 Dato, beklagade sigh Erich Erichsson i Miälle öfwer Samuel Saur, huruledes han hafwer 
honom med hugg och slagh förleden 20 maij, seent om löhrdags affton öfwerfallit, föruthan 
det hoot Samuel om mårgonen, förr han utgick undsagt, begiärandes at sin piga måtte exami-
neras, jempte hwad dagen förr, den 19 maij, passerades. 
 Altså framkallades be:te tienstepiga Brita Hemmingsdotter, födder i Näskot sochn och 
Tullus by, hwilken alfwarligen af rätten förmahntes eij mehra referera än hon kunne på sin 
siähl saligheet antaga sandt wara, och giorde fölliande relation. Att förledin 19 maij, om fre-
dags affton, kom gesällen Samuel Saur till sitt qwarter i Miälle, [fol. 3v] hafwandes med sigh 
trumpetaren Petter Olufsson, och som hon, Brita, straxt eij war hemma stadder, uthan i skogen 
på sitt arbete, skickade Samuel effter henne, hwilken hemkom. Sade han till henne, wil du eij 
komma heem och skaffa migh maat, hafwandes een kanna uti handen och henne hotade slå, 
som dock icke skedde, effter Erich huusmans hustru togh kannan af honom. Fattade han sedan 
uti een såstångh och hötte effter henne. 
 Frågades Brita, hwad Samuel wille henne? Sade, wille kiöra sig at koka åth honom fisk, 
men som han leet så illa, gick hon ifrån honom till sin bonde Erich Erichsson. Kom han så 
heem, och Brita blef qwar i skogen, då begiärade Samuel af Erich Erichsson få kiöpa een 
kanna öhl til sigh och trumpetaren, men Brita war eij hemma, som källarenyckelen hade. 
Wille så Erich eij opbryta källaredören, uthan togh penningar aff Samuel och gick till sin 
granne Carl i Miälle och skickade så til Samuel öhlkannan, men eij dristade sigh hem gå, 
effter han förr altid hotat sigh, af orsaak, han sin fulla halfwa 1671 åhrs ränta eij hafwer uth-
bekommit, allenast 4 d:r sölf:rmynt, och dhe öfrige 6 d:r s.m:tt wil Samuel eij afkorta, som 
Erich Erichson hafwer til h:r öfwersten wälborne Anders Planting lefwererat, uthan hålla sigh 
wid h:r öfwerstens polletzedel på Erich Erichsson. 
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 När något war lijdit på qwällen, gick Erich heem. Då haar Samuel stängd förstugudörren 
igen, så at han eij inslapp, uthan gick in hoos sin huusman Erich Jonsson, och dher lade sigh 
neder. Om mårgonen gick Erich in, fan han Saur och trumpetaren i cammaren såfwande, och 
ett kiöttbeen blef han warse at dhe hafwa skurit och ätit af, men benet slagit med spijk fast 
opp för stugudörren. Bröd fingo dhe icke, uthan allenast ost, som dhe ätit af. Erich Erichsson 
talte icke så med dhem om lögerdags mårgon, uthan begaf sigh på sitt arbete, men pigan blef 
hemma qwar. 
 Förestältes Samuel Saur, födder i Bergslou, som han bekänner, kom hijt i landzorten 
Jempteland förleden winter, och [fol. 4r] antagin af fältskiäraren m:r Oluf Lorentz Wullff för 
gesäll, hafwandes intet något pass, hwarken af een eller annor hwadan han ähr kommin från, 
eller huru han sig förr hafwer förehållit. Frågades om thet ähr sandt, som Brita refererar, hwil-
ken dher från eij unddraga kunde, uthan bekänner allenast warit litet kiött på benet, det opätit 
och Petter trumpetare sedan be:te been opslagit på wäggen opför stugudörren. Petter inkalla-
des och frågades om han det giordt? Hwilken nekade i förstone, men omsider bekände alle-
nast hållit i benet och Samuel Saur slagit på med skohammaren, sägandes till Petter, när iagh 
ingen spegel hafwer, så kan iagh taga benet och bruka för spegel och putza mig dher uthi. 
 När dhe upståndne woro, begierade Samuel pigan skulle koka fisk, den han hade inkiöpt, 
och sedan läth hon dhem få 2 kannor öhl, sägandes emedler tijd medan dhe öhlet uthdrucko, 
til pigan, dher icke din huusbonde oplagar cammaren och sängen åt sigh, när han hemkommo, 
skulle han genast taga par musqveterare med sigh i herrgården och slå Erich. Samuel tilståår 
fuller förmant pigan säga sin huusbonde oplaga sängen, men nekar sagdt, skulle slå Erich, 
dher icke blefwo bestält, nekar och nämbdt musqveterare. Men pigan Brita Hemmingsd:r 
inständigt påståår at Samuel haar fält desse ord, ähr icke sängen färdigh då iagh hemkommer, 
så skal iagh taga migh par musqveterare och låta syhna sängen. Detta samma Petter trum-
petare opå tilfrågan i förstone nekade till, men när eden honom præsenterades, tilstod han 
omsider, Samuel fält desse ord, taga musqveterarne från herrgården och syhna sängen, om 
hon skulle wara färdigh eller eij. 
 Samuel Saur omsider bekänner be:te ord sagdt, förr han utgick om lögerdagzmårgon och 
bedit pigan säga sin huusbonde, honom förmehna sådant effterkomma, det hon och giorde, 
förmehnandes Samuel eij skulle så snart igenkomma effter han och sade skulle resa opp åth 
landet. [fol. 4v]  
 Men om lögerdags affton klagar Erich Erichsson wid han såth och fick sigh maat, som 
war i sohlgången, kom Samuel Saur rijdandes (hafwandes med sigh trumpetaren Petter 
Olufsson och een corporal Engebrecht Schröder, som trumpetaren hade budit med sigh på par 
kannor öhl, men ryttaren Enoch Mårtensson, som war befallat af Samuel rijda föråth til Miälle 
och förhöra om Erich Erichsson war hemma, Enoch reed till hans granne och kom så på half 
tijma senare, sedan perlamentet war begynt). Wid Erich sågh Samuel komma på gården, gick 
han från bordet och uti en cammar. Inkom Samuel Saur och gick uti sin cammar, straxt tilbaka 
igen i stugun, och sporde Erich, hwarföre han icke haar tillagat sängen, dragandes uth sin 
wärja, då Erich rände på dörren, så at Samuel eij träffade honom, uthan togh flyckten uti een 
annor sin stugu, dher een huusman, Erich Jonsson, tilhölt, och bultade på andra dörren, meent 
sigh dher uthslippa, men Samuel war dher för honom i förstugun, at han eij feck uthkomma, 
uthan gick i samma stugu effter Erich. Då fattade Erich uti een stångh, som lågh under bänc-
ken, ärnandes wärja sigh och hölt henne framför sigh. Sade Samuel til trumpetaren, see Erich 
håller een stångh i handen? Sade Petter, det skal ingen orätt skee tigh, lägg bort stången, det 
han giorde, som Petter betygar. 
 Wid dhe taltes wid, gaf Samuel Erich ett slagh med flata wärian öfwer ryggen, sedan 
öfwer ansichtet med wärja, hwaraf Erich feck 2:ne små såår, jempte slagit öfwer wänstra 
armen med flata wärjan, så at han ähr mycket blå, togh så Erich effter yxan som lågh under 
sängen. Sade trumpetaren, pass intet på yxan, det skall intet ondt skee tigh, uthan war[da] 
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goda wänner. Lade så Erich bort yxan. Sade Samuel omsider, gack inn och skaffa migh öhl, 
gingo så inn allesamman, och kiörde så Erich för sigh in i stugun. När dhe inkommo, 
repeterade åter Samuel sine förrige ord, hwad skaffar du [fol. 5r] migh icke sängh. Sade Erich, 
jagh skal gerna giöra effter min rådh och lägenheet. Sade Erich omsider, som Samuel berättar, 
jagh haar icke med tigh at beställa, jagh hafwer gifwit uth halfwa uthlagor. Då fattade åter 
Samuel uti wärjan (som heela natten dragen war på bäncken) och tridie resan rispade Erich ett 
såår i ansichtet, så att det något blödde, drucko så om een gång eller twå, och Erich satte sigh 
wid sängen. Så kom Samuel effter honom, sägandes, din sacramentska skällm, och slogh 
honom fierde gången med knyttnäfwan på mun, så at han mycket blödde, hwilket Samuel 
beståår det giordt, optogh så be:te munslagh til godo och eij något emottogh, befruchtandes, 
dher han togo emot [gjorde motstånd], så hade dhe alla fyra warit på honom, uthan lade ifrån 
sigh både yxa och stångh. Bad så trumpetaren Erich sittia hoos sigh i höghsäthet, drack så 
trumpetaren honom Erich till, och han med kannan swarade. Men Samuel sade, drick icke 
honom till, han ähr eij wärd dricka med uhr kannan med een ährlig karl, slåendes så honom 
fempte resan, med afwugh handen åter ett munslagh, som Petter det betygar hafwa föröfwadt. 
Sade Samuel omsider, gack och gif oss annat slags öhl. Sade Erich, jagh haar icke det 
opslagit, gick altså åstad effter een kanna, och Samuel badh Ingebrecht gå med Erich til 
källaren, men han gick allenast uth till cammaren. När Erich inkom med kannan sade Samuel, 
det ähr icke af gamble öhlet. Den gången slapp han hugg. Då kannan blef tohm, och han icke 
war så snar på reddan til källars, och emedan han hölt på blåsa opp elden i spijsen, fattade 
Samuel uti ett spö, och siette resan Erich öfwer ryggen slogh så at det hwisslade för öhronen, 
blånnade, och gick på dörren till källars. Inkom åter med öhlkannan och fick dhem. Då sade 
Samuel, gack åstad och skaffa oss maat. Erich gick åstad, och intog 2:ne kakur brödh, til den 
ost, smör och fläsk, jempte till den fisk, som stod förr på bordet. När dhe om mårgonen ätit 
hafwa uti cammaren, Ingebrecht och trumpetaren [fol. 5v] åto allenast af fisken, sedan ingingo 
dhe uti stugun, dher förblefwo til solennes upgångh, och om natten intagit 9 kannor öhl, som 
Samuel uthan penningar hemptat, men nu låfwar betala. 
 Elliest klagade Erich Erichsson hafwa begärat låff om natten at få gå uth från dhem, när 
han tröttnade opbära hugg, hwilket bleff högeligen wägrat af Samuel, som Enock ryttare och 
Ingebrecht betyga det hördt. 
 Till sielfwa slagsmåhlet jembwäl heela denne process, kan Samuel eij undfalla i drycken-
skap hafwa föröfwadt så wara tilgångit som bemält ähr. Dessuthan klagade Erich Erichsson 
att om mårgonen Samuel skulle begifwa sigh til kyrkian, kiördt sigh at skaffa häst till kyrkian, 
språng så Erich uth, och Samuel fattade uthi wärian och stack effter honom i dörren, så at han 
kände swida i sidan, men icke syhnes något ärr. Till detta nekar Samuel giordt, men Giöhl 
Simansson soldat betygar att Samuel stack effter Erich med wärjan, men eij sågh at han ho-
nom träffade. Omsider bekände Samuel opå tilfrågan, hafwa skrämbt effter Erich med wärjan. 
 Brita Hemmingsd:r berättar och när Samuel om afftonen hon haar hemkommit, kiördt 
sigh åstad at draga af honom stöflorna och dhem reengiöra, och dher hon sådant wägradt, 
hafwer han hotadt henne med hugg och slagh. 
 Tillspordes altderföre Samuel Saur hwarföre han så illa tracterar sin bonde och hotar hans 
tienstepiga, wäl wettandes det, at när bonden sin åhrlige dubbla uthlagor erlägger, hafwen I 
icke mehra och flera servitzer af honom at fordra? Swarade, jaa, han ähr een opstudzigh 
persohn, refererandes at h:r öfwerstens regementzqwartermestare, Johan Lanckus, bad sigh 
putza honom braff, effter han war så opstudzigh. Det samma påminner sigh befallningsman 
be:te ord hafwa hördt förledin 15 maij på herrgården, af be:te Johan Lanckus. Men tolfmän 
dher emot betygade at denne Erich Erichsson ähr een stilla och rohlig persohn, och richtigt 
plägar clarera sine uthlagor. [fol. 6r]  
 Petter trumpetare förestältes och tilfrågades til hwad ända han war till Miälle gård, tillika 
med Samuel tijtkommen, och hwarföre han icke så wäl togh af Samuel wärjan och den bort-
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giömt, som han togh yxan och stången af bonden, så kunne händt intet stort tumult hade 
skedt? Petter swarade, skulle först föllia tysken Samuel heem, och sedan war ärnadt hafwa 
Schröder heem med sigh uti sitt qwarter i Walle by, och föregaf många reesor hindrat tysken, 
men halp eij. Hwartil Erich Erichsson swarade, han lätz fuller hielpa migh och hindra tysken, 
men det war eij med något alfwar giordt, uthan förmehnar wara dheras maka[?] rådh, helst 
emedan tysken sine ord sannade, som han om mårgonen sade, skulle taga par musqveterare 
med sigh och syhna sängen, och trumpetaren heela den dagen fölgdt Samuel af och ann, håller 
Erich Erichsson honom fult före nogsampt wetta hwad Samuel hade uti sinnet, kunne trumpe-
taren sådant wäl med alfwar afhindrat, så at ingen skada hade skedt, dher han så hade wehlat. 
Och dher icke de andra karlarne, så wäl som trumpetaren, hade warit med och Samuel sedan 
allena, hade han wäl, föregifwer Erich Erichsson, blifwit tysken öfwermächtigh. Men nu 
fruchtade han för dhe andra, så dristade han sig eij emottaga, eij heller feck utgå at giömma 
sigh undan, och låtit dhem sittia qwar och regera huru dhe wille och behagat, men bleff 
hårdeligen af Samuel Saur wägrat. 
 Corporalen Engebrecht Schröder förehöltz huru han kom i lagh med honom tysken och 
trumpetaren, hwilken föregaf warit i ländzmansgården före dhem, och eij wiste hwar från dhe 
kommo, eij heller hwart dhe skulle sigh begifwa, uthan trumpetaren bödh sigh, kom och fölg 
oss på par kannor öhl. Eij annat förstod Schröder än trumpetaren gick till sitt qwarter, eij 
heller opå tilfrågan bekänner Schröder något kunna tysken eller trumpetaren förmärkia hafwa 
något ondt i sinnet, allenast det, tysken befallte ryttaren Enoch rijda föruth och see till om 
hans [fol. 6v] bonde Erich Erichsson war hemma stadder, då han reed orät och dhe kommo förr 
han kom fram. Öfwer denne klagar Erich Erichsson icke något öfwer, uthan hållit sigh stilla, 
eij heller tilförende haar rätten förnummit warit oroligh sedan han till Jempteland kom. 
 Ryttaren Enock Mårtensson berättar att Samuel Saur och trumpetaren inkommo i hans 
logemente uti Rijse by, dher han lågh på bäncken. Sade Samuel, du ähr een ordinantz ryttare, 
iagh haar befallningh från herrgården at du skal föllia migh. När dhe wid pass 2 kannor öhl i 
Rijse uthdruckit, befallte Samuel Enoch at rijda föruth till Miälle och tilsee om Erich 
Erichsson war hemma eller eij, fölgde så i sällskap till ländzmansgården. Sedan när dhe eij 
fingo öhl dher, red han förråth till Miälle, och som han eij fann på gården, uthan redh till Carl 
i Miälle, som straxt hoos war, kom han seent till Erich Erichsson, och dhe andra woro dher 
före honom, då Erich allareda hade fått 2 gånger hugg. 
 Trumpetaren refererade att när Samuel kom till Rijse, haar han budit Enoch föllia sigh att 
syhna sin sängh hoos Erich i Miälle, men Enoch föregifwer eij förstått hwad han dhermed 
meente, uthan allenast fölgt medh, och intet något ondt haar han uthrättat, som Enoch sielf 
berättar, uthan dher icke han haar warit och lätit opp dörren för honom, hade han eij fått 
tilstånd at uthgå och lindra naturen. Denne Enoch ähr een stilla och eenfaldig persohn, och 
aldrig haar hördtz något ondt af honom. 
 Joen Månsson i wäster färiesundet på Frössöön, opå tilfrågan refererade att förleden 
löhrdagz 3 weckor sedan, litet för solennes nedergångh, hafwer Samuel Saur kommit resandes 
(ifrån herrgården, dher wälborne h:r öffwersten logerar) til färiesundet, ropandes på gården, 
kom här uth at färia migh öfwer. Joen begynte genast kläda på sigh, som afklädder war, at 
torcka sina kläder, effter den dagen regnade, och när Joen eij så hastigt uthkom, haar Samuel 
gått inn i stugun, då sått Joen wid spijsen och hade dragit [fol. 7r] på sigh een strumpa. Men 
förr han fick den andra på sigh kläda, förr drogh Saur uth wärjan och slogh honom några 
slänger öfwer ryggen, sedan huggit på wänster ögnbrynet ett ärr, så at blod uthrann. Till detta 
kan Samuel Saur eij undfalla så giordt, uthan föregifwer hafwa bedz före och gifwit sig till, eij 
heller Joen dher öfwer så hårdt på sin wägnar klagar, uthan cronones saak hwad angåår, 
hemskiuter han uti höga öfwerhetennes nådige disposition. 
 Så emedan denne antagne fältskiärare gesäll Samuel Saur hafwer icke allenast om 
löhrdags mårgon undsagt och återkommet med 2:ne musqveterare at syna sängen, hwilket han 
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samma affton hafwer fullbordat och effterkommit; uthan och bem:te affton och natten emot 
söndagen slagit bonden Erich Erichsson med dragin wärja 4 reesor och 2 gånger munslogh, 
hwaraf han ähr blifwin såår och blå, jembwäl så at näsa och mun haar stått i blod, bonden 
Erich Erichsson dher emot allaredo sin fulla 1671 åhrs ordinarie ränta 10 d:r s.m:tt haar ut-
gifwit, 4 d:r til Samuel och 6 til wälb:ne h:r öffwersten, föruthan sängh och cammar, bonden 
effter rådh och ämbne effterlåtit, jembwäl maat och dricka uthom sin skylldigheet, uthan 
penningar oplåtit när han hade påfordrat; desslijkest hafwer och denne Samuel Saur huggit 
färgekarlen Jon Månsson i Färjesundet i sin egen stugu med dragin wärja öfwer ögnbrynet, 
föruthan dhe många stora slängiar han upbaar på ryggen, och hastat så på at färiekarlen eij 
fick kläda den andra strumpan på sigh; dy kan denne ringa rätten Saur för ofwanbe:te excesser 
eij från det 1 cap. Edzörisb. L.L. befrija, uthan til edzöris brott saker wara. 
 Opå tilfrågan swarade Samuel, om han hafwer några penningemedel at försohna sin brott, 
bekänner sigh wara medellöös persohn, och weet inga penninge medel at tillgå, ingen caution 
mächtar han derföre præstera, eij heller hans huusbonde wil wetta dheraff. Och ehuruwäl 
trumpetaren Petter Olufsson, som om mårgonen hörde Saurs mehningh och upsåth, och om 
afftonen eij gått [fol. 7v] til sitt qwarteer, uthan till Saurs, eij effter lagh kan han sigh befrija 
warit i rådh, flock och fahrnöte med [anslutit sig till] Samuel, helst medan han bondens til-
tagne wärjor afhindrat, och Saurs wärja, som dragin lågh heela natten på bäncken, intet, hade 
bordt samma straff umgälla; doch uti anseende till det han hafwer sigh eij med något slags-
måhl på bonden uthlåtit, ähr denne ringa rättens mehningh att han opå Kongl. Maij:ttz nådige 
behagh kunne jembföras med det 5 cap. Edzörisbalk. och plichta 40 m:k s.m:tt. 
 Men dhe andra, såsom corporal Schröder och ryttaren Enoch Mårtensson, som detta 
uproor eij afwiste af begynnelsen, och til datum warit stilla persohner, ingen något oförrättat, 
uthan förmeent warit budne på lustigheet at dricka par kannor öhl, öfwer hwilka bonden eij 
något klagar. Desse 2:ne kan denna rätten eij med något straff beläggia, uthan desse allesam-
man med alt öfrige som ransackningen innehåller uthi all underdåhn ödmiukheet under denne 
höglofl. Kongl. håffrättens wjdare här å höghwijsa resolution och omdöhme först hemställes. 
Angående desses begångne sabbatzbrott emot söndagen, remitteres till venerandum minis-
terium. Sålunda wara korteligen ransakat och slutit etz. 
 
 
 
 

Ting 26 oktober 1671  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalen (Gävleborgs län), E XI e:3152, fol. 32r–33v, RA.  
 
Anno 1671 den 26 octobris höltz laga tingh med allmogen aff Frössöö tingelagh, närwarandes 
cronones befallningsman wälb:de Daniel Bertilson och nämbden. 
 Anders Andersson i Stocke  Oluf Andersson i Fånbyn 
 Pehr Persson i Wagle  Jöns Erichsson i Månsåsen 
 Jöns Hemmingsson i Slandrom Pehr Persson i Hahra 
 Swen Jonsson i Knytta  Jöran Erichsson i Torp 
 Giöhl Olufsson i Måhlstad  Anders Månsson i Fånbyn 
 Oluf Olufsson i Bärge  Nils Persson i Swidie 
 
Oluf Olufsson i Bärge aflade sin nämbdemanseedh. 
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Samptelige allmogen i gemen tilfrågades om Hans Maij:ttz wår allernådigste Konungs ut-
gångne placat om barnemordet 2 gångh om åhret ähr dhem föreläsit på rum och ställe som 
wederböhr? Hwilket dhe eenhälleligen bekände så skedt wara. 
 
Kongl. Maij:ttz wår allernådigste Konungs placat angående tobackzhandelen af den 24 
novembris 1670 ähr och wordin publicerat. 
 
Dragon Zacharias Stophel, som lagligen stämbder ähr till tinghs af ländzman Hans Jonsson at 
swara befallningsman [fol. 32v] för några ohöflige ordh, men eij comparerat, dy saakfältes för 
stembnings försittiande till 3 m:k s.m:tt effter 33 cap. Ting.b. L.L. 
 
Corporalen Matthias Brevitz, som af ländzman i Allzen Erich Erichsson med witnen lagligen 
stembder ähr till Frössöö tingh at swara för sitt begångne lägersmåhl, men försummat, dy skal 
han plichta 3 m:k s.m:tt effter 33 cap. Ting.b. L.L. 
 
Änkian hustru Elena Hansd:r i Slandrom kärade till Nils Hansson, sin broder ibidem, effter 
1/3 tunl. arfwejord i hans hemman, som han uthi 13 åhrs tijdh brukat och besutit hafwer. Så 
emedan Nils Hansson haar här emot intet at mootsäga, hwarföre erkände rätten skiähligt at 
Nils Hansson ähr förplichtadt be:te 1/3 tunl. effter tolfmäns wärderingh med 6 r.d:r änkian 
förnöija och betahla, dher jempte effter Kongl. Maij:ttz resolution erläggia interesse à 6 pro 
100, som belöper 4 r.d:r 3 ½ ort, afkortandes härpå een r.d:r böxlepenningar, blifwer behållit 
9 r.d:r 3 ½ ort, som änkian rättmäteligen böhr [hafwa]. 
 
Anders Persson ryttare, som lagligen stembder ähr at swara bonden Nils Larsson i Hara för 
een koo han för 1670 åhrs fouragie uttagit, men eij comparerat, dy skal han plichta 3 m:k 
s.m:tt effter 33 cap. Ting.b. L.L. 
 
Effter slutin reckningh för rätten blifwer Pehr Månsson i Glasätt skyldig Märit Jönsdotter i 
Norrige 8 r.d:r 1 ½ ort resterande jordpenningar i gården han åboor, hwilka han wid första 
tilfälle låfwade betahla, dher hoos förlichtes för rätten med hennes förmyndare Påhl Jonsson i 
Ältnäset om interesse med 6 ½ ort til datum, blifwer summan in alles 10 r.d:r, hwilke Pehr 
Månsson kännes förplichtadt uthan widare drögsmåhl wederböranden tilställa, och wari sedan 
parterne dhermed åthskilde. 
 
Effter förfrågan resolverades att Måns Påhlsson i Slandrom med sine medarfwingar arfwa 2-
dehlarna effter fadren Påhl Månsson i Slandrom uti een kopparkittel och 8 r.d:r, men tridie-
parten af kittelen och penningarne 8 r.d:r gåår stiufmodren til skifftes, som effterlefwer. 
[fol. 33r]  
 
Alldenstund dragoun Erich Jöransson tilståår sigh wara skyldig m:r Oluf Lorentz Wullff 
fältskiähr 3 ½ r.d:r och till ländzman Hans Jonsson 1 ½ r.d:r, summan 5 r.d:r, hwilke Erich 
Jöransson kännes förplichtadt uthan widare opskof betahla. 
 
Oluf Hemmingsons gård i Dahl[e]n opbödz tridie gången, nästom frändom til återlösn. 
 
Leutenantens på Andersöön, manhafftig Nils Nilson Grijpz gård opbödz tridie gången, den 
han af Anders Kempe kiöpt hafwer. 
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Ländzman Hans Jonsson Swahnbergh förlichtes för rätten med föraren Nils Johansson om 2 
r.d:r, hwarmed sedan all dheras prætension skal blifwa ophäfwin. Och til Nils Månsson 
corporal een r.d:rs rest på förstrechte penningar i Demmijn. 
 
Pehr Nilssons i Imnähs testamentzskrifft gifwin Nils Person i Swidie opbödhz första gången. 
 
Dato insinuerades i rätten een specification på sal. m:r Johan guldsmedz giälld, hwar öfwer 
resolverades at concursus creditorum skal först skee, och uti gode mäns närwaro skal sedan 
giälden effter 22 cap. Ärfd.b. L.L. skiftas, och dher något öfwer blifwer, dehlas arfingarne 
emillan. 
 
Hans Jonsson Swahnbergh bewilliades faste- och dombreff på slotteängien Hårdeed, Edz- och 
Båthuusdrohle, aldenstund hans kiöp å samma slottängh ähr lagligen upbudne och lagståndne, 
och ingen det emedlertijdh af nästom fränder hafwa dherpå klandrat. 
 
Capplahn i Sunne wällärde h:r Elias Thallin förmedelst sin skrifftelige relation af dato 2 
septemb. 1671 att Lars Jonsson i Halfwarsgiärde hafwer fierde dagh pingest uti sin systers 
giästabud förekastat prästerna icke predika alt rätt, derföre at dhe införa så många capitel uti 
een predikan och så litet af hwartera at han ingen upliusning fåår dheraf. Item at människian 
hafwer både willian och [fol. 33v] fullbordan uthi Gudhz ord, hwilket h:r Elias honom med god 
skiähl förlade. Då brudgummens fader Erich Siulsson i Kyrckiobyen det hörde, haar han 
giordt sigh onder och sagdt, här ähra gossar i Jempteland, som willia höra hwad dhe doga till, 
jagh haar och een gosse, tå han kommer tilstädes will han och tahla. Men såsom detta 
ährendet syhnes mehra höra til forum ecclesiasticum, dy kan rätten det här, in foro politico, eij 
optaga, uthan remitteres till venerandum consistorium. 
 
 
 
 

1672 
Protokoll saknas 
 
 
 

Ting 19 mars 1673  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3155, fol. 675r–676r, RA. 
 
Anno 1673 den 19 martij höltz laga tingh på Frössöön, närwarandes cronones befallningzman 
wälb:de Daniel Bärtilsson och dhe tolf edsworne nämbdemän.  
 Oluf Andersson i Fånbyn  Pehr Pehrsson i Wagle  
 Jöns Erichsson i Månssåsen  Anders Andersson i Stocke  
 Anders Månsson i Fånbyn  Swen Jonsson i Knytta  
 Nils Persson i Imnäs  Oluf Olufsson i Bärge 
 Jöran Erichsson i Torp  Nils Keelson i Bälsta  
 Pehr Biörsson i Bräcke   Giöhl Olufsson i Måhlsta 
 
1. Dato aflade Nils Keelsson i Bählsta sin nämbdemans eedh. 
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2. Handelsmannen ifrån Hudwichzwald wäl:tt Tyris Mårtensson anklagade Casper Hansson, 
född i Lijdt sochn, om sina 90 åhr gammal, som hafwer hafft sitt tillhåld i Ragundh på 
Kiählen och Östansiö by, hafwer igåår middagstijdh wid pass stuhlit ifrån sigh een häst på 
marcknan och den rijdit ifrån marcknasplatzen till Wästerhuus by med sehla och skacklar, 
dher han mötte Tyris Mårtenssons poike, Wollmar Gunnarsson, som igenkände sin huus-
bondes häst, och eij wille släppa hästen, uthan tagit opp sin tälgknif, och dhermed wille hugga 
ifrån sigh, måste fördenskuldh poiken sökia hielp af 2:ne karlar, som förde Casper och hästen 
tilbaka på marknasplatzen. Men wid dhe skulle honom fasttaga, tilböd han sigh wäria med 
knifwen och een stöör, som Steen Jonsons i Grötom och Joen Perssons attest af den 18 martij 
[fol. 675v] 1673 innehåller. Casper Hansson kan här ifrån sigh eij unddraga hafwa stuhlit hästen 
och den rijdit på ifrån marcknadzplatzen in emot Wästerhuus. Men när han råkade Wollmar 
föregaf han han sigh hafwa bytt hästar, men såsom Casper hade sehlatyget och skacklan, 
trodde han eij hans föregifwande, uthan fölgde med honom til byyn, söckte hielp och togh 
honom på färska gerningh. 
 Emedan som Casper hafwer stuhlit hästen och ähr å färska gerningh tagin, kan denne 
rätten honom eij ifrån det 6 cap. Tiuf.b. L.L. och Kongl. Maij:ttz Drottning Christinæ straf-
ordningh befrija, uthan plichta tredubbelt som hästen ähr wärderat före, nembl:n 10 r.d:r eller 
15 d:r s.m:tt, belöper tredubbelt 45 d:r s.m:tt, och gifwa måhlsäganden sin häst igen. Och 
effter han eij hade at böta medh, dy afstraffades han dagen effter, den 20 martij, med gatu-
lopp. 
 
3. Fältwebelen Claudius Enegreen angaf at han åthskillige gånger blef skickat opp till ländz-
mansgården af h:r öfwerstleutnampten höghwälborne Lars Axel Mörner effter skiutzhästar, 
men eij bekommit, ehuruwäl ländzman hafwer effterskrefne bud skickat, komma tilstädes, 
som eij skedde, nembl. Pehr Broddesson i Orwijken, Oluf Erichsson, Anders Olufson, Nils 
Jonsson, Lars Olufsson, Anders Persson, Oluf Oluffson i Rixsiön och Anders Påhlsson i 
Höijen. 
 Sammaledes och ofwanbe:te 7 persohner, Pehr Broddesson, Oluf Erichsson, Anders 
Olufsson, Nils Jonsson, Lars Olufsson, Anders Persson och Anders Påhlsson, kommo icke 
heller tilstädes Kyndersmessotijdhen, [fol. 676r] uthan andra gången mootwilligen sigh absen-
terat hafwa, hwarföre saakfältes dhe til 3 m:k s.m:tt för hwartera gången dhe sigh försummat 
hafwa, effter 13 puncten uti Kongl. Maij:ttz giästgifwareordningh och 33 cap. Ting.b. L.L. för 
tresko, efftersom den wägfarande man dher igenom måst blifwit til sin skada ophållin, belöper 
45 m:k sölf:rmynt. 
 
4. Desslijkes Joen Mattzon i Gienwall och Oluf Bårdson, som eij heller effter ländzmans 
budh hafwa kommit at skiutza den resande, uthan genom tresko det försutit, skohla och plich-
ta hwartera 3 m:k s.m:tt effter ofwanbe:te capitel och Kongl. Maij:ttz giästgifwareordinat:s 13 
punct. 
 
5. Ehuruwäl fordom underlagman wäl:tt Pehr Claësson Broman hafwer inför rätten stadigt 
påståt och tilbudit sigh willia öfwertyga ländzman Moses Andersson skulle hafwa skält befall-
ningsman wäl:tt Daniel Bertilsson uti Miälle by på Frössöön för tiufoxe och önskat honom i 
högsta galga, men inga laga skiähl kunnat framtee, hwarmedh han kunne Moses Andersson 
binda till sielfwa saken hafwa desse skälsordh befallningsman förkastat; lijkwäl och emedan 
Moses Andersson hafwer sielfwilligen tilbudit sigh sielf tolffte här ifrån lagligen purgera, dy 
pröfwade nämbden det skähligt wara at Moses effter egen trägne begäran det fullbordar, 
hwilket han och giorde, och sielf tolffte här ifrån sigh lagl. befrijade, sådane skälsord aldrigh 
hafwa befallningsman påbördat; fördenskuld Pehr Claësson för sitt obewijslige tilmähle effter 
20 cap. Ting.b. L.L. saakfältes til 40 m:k s.m:tt. Men för detta underlagman ähr så fattigh blif-
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win genom siukdoom och annan olägenheet, så at han intet äger mehra än gott folk honom 
willia unna, pröfwes och icke heller wara af det förstånd som wara bör, och fördenskuld til sin 
högsta ruin och skada måst sin tienst qvittera. 
 
 
 

Ting 11 april 1673  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3155, fol. 684r–684v. RA  
 
Anno 1673 den 11 aprilis höltz laga tingh på Frössöön, närwarande cronones befallningsman 
wäl:tt Daniel Bertilsson och nämbden 
 Oluf Andersson i Fånbyn  Pehr Pehrsson i Wagle  
 Jöns Erichsson i Månssåsen  Anders And. i Stocke  
 Anders Månsson i Fånbyn  Swen Jonsson i Knytta  
 Nils Persson i Imnäs  Oluf Olufsson i Bärge 
 Jöran Erichsson i Torp   Giöhl Olufsson i Måhlstad 
 Pehr Biörsson i Bräcke   Nils Keelson i Bälstad 
 
1. Såsom emillan Bärgeboerne på Frössöön och Wästersämsboerne i Åås sochn eij hafwer 
effterkommit tingsrättens domb af den 19 octobris 1668 at hålla tolfmannasyyn sigh emillan 
på Nifzååsägorna, uthan Ååsboerne uthwällia 6 af Rödön och Bärgeboerne 6 af Brundflodh, 
som denne tilstundade sommar i lagligh tijdh med syhnen skohla fortfahra parterna emillan. 
 
2. Oluf Giöhlssons i Östbergh oprättade testamentzskrifft med sin mågh Carl Mårtensson 
corporal opbödz första gången. 
 
3. Nils Pehrssons hemman i Imnäs opbiudes tridie gången, bestående af 3 tunl:d. 
 
4. Pehr Biörsson i Bräcken låter första gången opbiuda half hemmanet ibid. af 1 ½ tunland, 
kiöpt af Johan Swensson i Fåker för 43 r.d:r. 
 
5. Jöns Gunnarsson i Giärde opbiuder 2 ⅓ tunland första gången, kiöpt af Essbiör Börges-
son. [fol. 684v]  
 
6. Anders Olufssons i Åkerängs oprättade testamente med Pehr Olufsson at försöria sigh 
och sin hustru in til dheras dödedagar opbödz första gången, emot den qwarlåtenskap i löst 
och fast. 
 
7. Anders Erichssons i Backes testamentskrifft med Nils Mårtensson opbödz första gången. 
 
8. Ländzman Hans Jonsson Swahnbergh första gången opbiuder Skiedomslägden, som han 
hafwer sigh tilbytt af h. Gertru Nilsdotter i Walle och henne gifwit Swijndahls fäboställe. 
 
9. Förlicktes inför rätten med giord handsträckningh Eskill Jönsson i Hara och Karin Jörans-
dotter om den omtwistade Lijdtzlägden som henne arffallin ähr, sålunda att Eskill erlägger till 
Karin tijo r.d:r för hennes arfzprætension, och Eskiel sökie dhem igen af Nils i Edhes arf-
wingar det bäst han gitter, som dhem skulle hafwa emottagit å Karins wäg:r i hennes från-
waru.  
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Ting 12 november 1673  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3155, fol. 729r–731v, RA. 
 
Anno 1673 den 12 novembris höltz laga tingh på Frössöön, med allmogen af Sunne giäldh, 
närwarandes cronones befallningsman wälb:de Daniel Bertilsson och nämbden.  
 Pehr Persson i Wagle  Oluf Andersson i Fånbyn 
 Anders Andersson i Stocke  Jöran Erichsson i Torp  
 Swen Jonsson i Knytta  Anders Månsson i Fånbyn 
 Giöhl Olufsson i Måhlstad   Nils Keelson i Beelsta 
 Oluf Olufsson i Bärge  Pehr Biörsson i Bräcke  
 Lars Olufsson i Swidie  Anders Erichsson i Månssåsen 
 
1. Lars Olufsson i Swidie aflade sin tolfmanne eedh.  
 
2. Effter Hans Maij:ttz wår allernådigste Konungs excecutions stadgas 26 punct, tilsattes 
opsyhningsmän i Sunne sochn: Oluf Jönsson i Degernäs, Lars Erichsson i Bräcke, Oluf Påhls-
son i Rijse, Lars Olufsson i Orwijken; Frössöö sochn: Hemmingh Olufsson i Wästbyn, An-
ders Person i Bärge, Pehr Carlsson i Rasten och Oluf Olufsson i Miälle, aflade sin eedh, med 
all flijt och trooheet opspana och rättrådeligen tilkänna gifwa, hwad hwar och een eller annan 
emot lagh och Kongl. ordningar sigh förbryta.  
 
3. Postbönderna Erich Jönsson ländzman i Brundfloo, Keel Andersson i Fårbergh och Swen 
Nilsson i Bräcke, aflade sin eedh, rättrådeligen sin tienst at förestå, aldeles effter Kongl. post-
ordningen och ingen försumelse tilstädia med postlöpandet, wid straff som Kongl. resolution 
innehåller och förmåår.  
 
4. Pehr Biörssons hemman i Bräcken, opbiudes andra gången. [fol.729v]  
 
5. Anders Olufssons i Åkerängh oprättade testamentzskrifft med Pehr Olusson i Swidie 
opbödz andra gången.  
 
6. Anders Erichssons testamentzskrifft, til Nils Mårtensson gifwin, opbödz andra gången.  
 
7. Oluf Hemmingsson i Dahlen eller Anderssöön bewilliades fastebreff på 5 tunl:d som han 
af Biörn Jonssons arfwingar i Norrige för 20 r.d:r kiöpt hafwer, och försöria Biörns syster, 
gambla pigan Ehlin Jönssd:r til sine döde dagar, emedan det befanns wara lagligen opbudit 
och lagståndit, och ingen imedlertijdh af bördemännerne hafwa dher å klandrat.  
 
8. Harabönderna klagade at Oluf Persson ibid. hafwer mootwilligen försutit ländz- och 
tolfmäns befallningh at han lijka såsom andra grannarna skulle flyttia til fäboderne med sin 
boskap, uthan hemma blifwit och giör dhe andra grannarna skada och intrångh med muulbete 
på heemägorna, saakfältes effter 33 cap. Ting.b. L.L til 3 m:k s.m:tt.  
 
9. Zacharias Stophel saakfältes til 3 m:k s.m:tt effter 33 cap. Ting.b. L.L. för det han icke 
hafwer comparerat at stå h:r befalningsman til swars om några skälsordh. 
 
10. Corporalen Carl Mårtensson klagade at han hafwer lijdit stoor skada af Oluf Olufssons i 
Öhne swijn och opbökat hanss ängh och åkerreenar. Ländzman Hans Jonsson och tolfman Per 
Persson i Wagle betyga sigh syndt hagan, och befunno at dhe hafwa odugelige hagastycken 
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bägge, hwarföre saakfältes dhe bägge til 3 m:k s.m:tt, effter 8 cap. Bygg.b. L.L. och effter 
mätismanna ordom skal Oluf opfylla skadan; och för det Oluf i Öhne hafwer swarat ländzman 
eij willia ringa swijnen med sådane ord, dhe [fol. 730r] hafwa aldrigh warit ringade tilförne, 
och icke ringar dhem her effter, saakfältes derföre för tresko effter 33 cap. Ting.b. L.L. til 3 
m:k s.m:tt.  
 
11. Corporalen Carl Mårtensson tilböd sigh opbiuda sin swärfaders Oluf Giöhlssons oprätta-
de testamentzskrifft andra gången, men klandrades af Oluf Giöhlssons systrar, h. Agnis och h. 
Ingebor Giöhlsdöttrars barn, wara närmare at skiöta sin morbrodher Oluf Giöhlson än Carl 
Mårtensson, som hans oächta dotter til ächta hafwer. Nämbden afsade sin mehningh och 
skiähligt funno, at Oluf Giöhlsson blifwer til sythnings hoos dhem som närmast skyld och 
rätta arftagare ähr, och det til föllie effter det 31 cap. Jord.b. L.L.  
 
12. Ländzman Hans Jonsson Swanbergh angifwer det Pehr Erichssons hustru i Månssåsen, 
hustru Anna Jeppesdotter, om 50 åhr gammal, ähr kommin i roop och ryckte af Tage Jonssons 
son, Jöran Tagesson, 14 åhr gammal, skulle hafwa drömbdt om natten lijka som han med 
hustru Anna hafwer warit i Blåkulla, wid ett fäboställe Nybodarna, 3 mijhl ifrån gården. Jöran 
bekänner fuller så wara tilgått, och warit såsom een dröm för sigh om natten, lijka som han 
haar dher warit och sedt een stoor hoop med folk, och ingen annan känna mehr än denna h. 
Anna. Om mårgonen war han så stiähl i halsen då han wacknade, hwilket han för sine 
föräldrar hafwer oppenbarat, och således ähr detta taal uthspridt. Härtil nekar hustru Anna 
aldeles, och til ingen bekännelse kan förmåås. Ehuruwäl sådant märckie på hennes wänstra 
lillfinger i leden befanns, som hoos andra öfwertygade för trollkonst skedt ähr, och samma 
swar gifwit, det hafwa fått af een skiähra. Detta opskiötz til näste tingh och widare ransakan. 
[fol. 730v]  
 
13. Cronones ländzman angifwer och att een förrymbd dragoun och giffter persohn, Johan 
Fäcktare, som för sin begångne tiufnad förledin sommar ähr afrymbder, hafwer belägrat Brita 
Olufzdotter i Östbergh och aflat tilhopa barn, hwilket föddes 7 weckor för Michaëlis. Brita 
kan här ifrån sigh eij unddraga hafft olofligit umgängie med be:te Fäcktare, men föregifwer 
eij wetta det han war gifft, effter han frijade til henne och dher igenom sigh låckade. Detta 
opskiötz til widare ransakningh och kan hända Johan Fäcktare i medler tijd kan opspanas.  
 
14. Ländzman Hans Jonsson angaf Hemmingh Nilsson i Stensgårdh och Nils Jonsson i 
Orwijken hafwa ofärdig wägh på sina tildeelte wägastycken. Altså saakfältes dhe hwartera 3 
m:k s.m:tt effter 3 cap. Bygg.b. L.L. Effterskrefne anklagade ländzman och för ofärdige 
wägastycken: Giöhl Erichsson i Mälbyn, Oluf Andersson ibid., Jon Erichsson i Östbergh, 
Oluf Giöhlsson, Oluf Olufson i Öhnet, Miälle, Carl Simonsson, Erich Erichsson, Oluf Olufs-
son, Oluf Hemmingsson i Dahlen, Oluf Erichson för Boolägden, Måns Olufsson i Åkerängh, 
Måns Andersson i Orwijken och Tohre Persson ibid. Desse wore eij tilstädes, ehuruwäl dhe af 
ländzman tilsagde ähre swara för sine odugelige broar och wägastycken, altså saakfältes dhe 
för swarlösa och ogil wägh hwartera 3 m:k s.m:tt effter 33 cap. Ting.b. L.L.  
 
15. Tolfmans Jöns Erichssons i Månssåsen fullmächtigh, som Gunnar Gunnarssons förmyn-
dare ähr, fordom [fol. 731r] landskrifwaren wäl:tt Pehr Wellamsson inför rätten med hand-
sträckningh å hans wäg:r låfwade Gunnars fasta ägor och fäderne i Månssåsen af 1 ⅓ tunl:d så 
förestå med häfd och bruuk at ingen skada skulle dher af påföllia i någon måtto, uthan när 
ägaren, som 16 åhr gammal ähr, det igen begärer, lefwerera hemmanet ifrån sigh bättre och eij 
wärre, både med husen och gården effter det 25 cap. Jord.b. L.L, såsom och låfwat inlösa till 
dhe 1 ⅓ tunland, ett tunl:d uthsäde dher sammestädes af Jöns Jönsson, som han å sin sons 
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wägnar godwilligen uthlåfwade i rättens närwaro, sedan blifwer hemmanet tilhopa 2 ⅓ tunl:d. 
Men ryttaren Oluf Lagom som hemmanet lanboowijs för tijden brukar, och oskylld ähr, will 
icke samma hemman effter förmyndarens disposition afträda, uthan föröfwar den prætension 
han ähr så när som een annan, till dess rätta ägaren det sielf will emottaga. 
 Resolutio, denne ringa rätten finner skiähligt 
 1.) Att den böör wara förmyndare som ähr närmast skylld, synnerligh å fäderne och sedan 
barnet bäst gitter; 
 2.) och det effter lagh 20 capit. Gifft.b: L.L. och Kongl. förmyndareordningen; 
 3.) Giffto stempno ähr uthe emedan ingen wijss tijd war determinerat; 
 4.) Ähr han i rätten tijdh sagd dher ifrån; 
 5.) Ähr räntan dragounerne tilslagin, hörer derföre inqvarteringh der sammastedes under 
dheras disposition. 
 Derföre nämbden effter moget betänckiande funno skiähligt at ryttaren affträdher 
hemmanet innan torssdagen för midfastosundagen 1674, som lagh förmåår af det 24 [fol. 731v] 
capit. Jord.b. L.L. eller refundera allen dhen skadan som dheraf tima kan. 
 Emot denna doom och wederparten appellerade ryttaren Oluf Lagom med 3 m:k s.m:tt uti 
rättan tijdh, doch uthan caution.  
 
 
 
 

Extraordinarie ting 23 mars 1674  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3156, fol. 744v–746r, RA.  
 
Anno 1674 den 23 martij höltz extraordinarie tingh och ransakningh på Frössöön, emillan to-
backzinspectorens wälachtatt Petter Molins fullmächtigh, och Norrigies kiöpmännerne, 
närwaran-des cronones befallningsman wälb:de Daniel Bertilsson och dhe tolf edzworne 
nämbdemän.  
 Oluf Andersson i Fånbyn  Pehr Pehrsson i Wagle  
 Jöns Erichsson i Månssåsen  Anders Andersson i Stocke  
 Jöran Erichsson i Torp   Swen Jonsson i Knytta  
 Anders Månsson i Fånbyn  Nils Keelson i Bälsta  
 Pehr Biörsson i Bräcke  Giöhl Olufsson i Måhlsta 
 Lars Olufsson i Swidie  Oluf Olufsson i Bärge [fol. 745r]  
 
1. Ehuruwäl handelsmannen ifrån Norrige Pehr Nilsson hafwer trägit påstådt at förswara sin 
patrons wäl:tt David Jacobssons oloflige godz införande til Jempteland och nedersatte tobak 
uti Oluf Nilssons i Wästerhuus källare af hanss tiänare Erich Persson, hwilket sedermehra ähr 
igenom tobakzinspectorens uthskickade besökiare Jonas Pehrsson Meenlöös wordit opspa-
nadt, som Pehr Nilsson allenast tilståå wehlat, warit 3 [lis]pund i behåldh, och det öfrige 
skulle Carl Hansson til fremmande borthsåldt. Men såsom dhe af tobacksbesökiaren öfwerty-
ges hafwa warit mehra godz, då dhet uhr källaren i stugun inkom, blef undandöldt; hwarföre 
huuswärden Oluf Nilsson på rättens alfwarlige förmahningh måste omsider tilståå och bekän-
na att kistan kunne wara tree wågor eller 6 [lis]pund till wicht, som om måndagen den 16 
martij lågh orörd, men om affton och mårgon dher effter hafwer Carl Jonsson något dher af 
försåldt, hwar till Pehr Nilsson och Carl Hansson omsider, effter noga förhöör, eij undfalla 
kunde, ju warit 3 wågor, som dheras patron hafwer i landet hijtskickat förledin Kynderssmes-
sa, och dhe af honom wore ombetrodde at förytra. 
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 Hwarföre och emedan bem:te toback ähr funnin uti dheras giömo och förwahringh och 
med een sådan understuckin handel beslagne, fördenskuld dhe effter Hanss Maij:ttz wår aller-
nådigste Konungz förordningh öfwer tobakzhandelen renoverat anno 1670, 12 punct, confis-
ceras tobaket 6 [lis]pund och dher ofwan uppå, föruthan wahrans confiscation, wara fallne till 
20 öre sölf:rm:ttz bötter af hwart skåhlpundh, belöper 75 d:r sölf:rm:tt. Men dhe 3 [lis]pund 
som föryttrade [fol. 745v] ähre, funne nämbden skiähligt, at i stället erlägges penningar 1/2 r.d:r 
för hwart skålpund, blifwer 45 d:r sölf:rm:tt; sampt förorsakade expenser refundera med 
extraordinarie tingetz hållande och andra beswähr beräcknadt effter nämbdens läggingh 2 d:r 
sölf:rm:tt, sökiandes sedan refusion och wedergällningh om sitt tagne skadeståndh och tijdz 
försummelsse hoos sin patron det bäst dhe kunna och gitta. Angående dhe olijdelige ord Pehr 
Nilsson hafwer förolämpat besökiaren Jonas Pehrsson, så wäl det han emot Kongl. Maij:ttz 
förbudh hafwer handlat och såldt toback, saakfältes effter 12 puncten i bem:tt placat och 32 
cap. Konungab. L.L. till 40 m:k s.m:tt, cronones eensaak.  
 Men hwad widkommer Oluf Nilssons saak i Wästerhuus, dher tobaket haar legat ibland 
annat godhz förwarat ifrån Kyndersmessa marcknad till Gregorij tijd, och han hårdeligen ne-
kar eij afwettat att någon tobakz kista war i hans källare insatt, uthan för honom angåfwo 
wara spetzerij, opskötz til näste tingh och wijdare inqvisition.  
 
2. Sal. Erich Perssons änkia i Orwijken hustro Brita Persdotter insinuerade i rätten een 
brandskades längdh, underskrifwin och verificerat af wördige kyrckioherden höghlärde mag:r 
Jöns Petræo och Sunne tolffmän, dher uthi dhe hennes oförmodlige stora tagne skada hafwa 
specificerat, hwilken om een söndags mårgon in junio, medan folket wore i kyrckian, då all 
hennes [fol. 746r] huus och gårdh med alt innandöhme opbrand, dhen dhe till 136 d:r s.m:tt 
wärderat hafwa. Och emedan så i sanningh befanns, dy kunde nämbden för rättwijsan skuld 
eij annat sluta och ofwanbe:te wärderingh godh känna, och hon, som andra i landet, effter 
Sweriges lagh 37 cap Bygg.b. och Kongl. resolution niuter brandstodh.  
 
3. Ländzman Hans Jonsson Swanbergh anklagade effterskrefne mootwillige, som eij hafwa 
framkommit då dhe hafwa fått budh att skiutza den reesande, i synnerheet på sidsta markna-
den, nembl:n i Wällwijkzrotan Önne Siulsson, Oluf Olufsson, Bengt Mårtensson, och i Or-
wijkzrotan Pehr Olufsson, Anders Olufsson, Nils Jonson, Lars Olufsson, Oluf Olufsson i Rix-
siön, Anders Påhlson och Oluf Giöhlsson. Desse hafwer och ländzman till tinget stämbdt, och 
eij heller comparerat; altså saakfältes dhe för swarslöst och tresko med skiutzande effter 33 
cap. Tingm.b. L.L. och Kongl. giästgifwareordningh 13 punct hwartera til 3 m:k s.m:tt, blifwa 
30 m:k s.m:tt.  
 
4. Wästernorlandz borgare ifrån Hudwickzwald, Hernösandh, Söderhampn och Sundzwald 
insinuerade een protest emot dhe norske kiöpmän, att dhe må förhåldne blifwa afstå med sin 
handel på denne orten, och rätta sigh effter Kongl. Maij:ttz uthgångne resolutioner, dher uti 
sådan handel förbiudes, och ingalunda tillåtas föra några skinnwahror öfwer til Norrige, uthan 
dhe norske wijsas till sidste oprättade fredzfördragh emillan Swerige och Danmarck i den 18 
articklen. Utaf protesten begärade dhe copia, hwilken dhem och meddeeltes.  
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Ting 16–17 november 1674  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3156, fol. 770r–772v, RA. 
 
Anno 1674 den 16 och 17:de novembris, höltz laga tingh på Frössöön, med allmogen af 
Sunne giäldh, närwarandes cronones befallningsman wälb:de Daniel Bertilsson tillika med 
dhe tolf edzworne nämbdemän.  
 Oluf Andersson i Fånbyn  Pehr Persson i Wagle  
 Jöns Erichsson i Månssåsen  Anders Andersson i Ståcke  
 Jöran Erichsson i Torp  Swen Jonsson i Knytta 
 Anders Månsson i Fånbyn  Giöhl Olufsson i Måhlstad  
 Pehr Biörsson i Bräcken  Oluf Olufsson i Bärge 
 Lars Olufsson i Swidie  Nils Keelson i Bählsta 
 
1. Oluf Olufsson i Walle klagade att Nils Andersson i Knytta hafwer låtit sin häst opäta hans 
slott, funnit hans häst hällat och stockat och skiällan igenstoppat, såsom och förrige åhren 
sammaledes lijdit skada, det Nils eij undfalla kunde, saakfältes derföre effter 8 och 9 cap. 
Bygg.b. L.L. til 3 m:k sölf:r m:t. 
 
2. Desslijkes beswärade sigh Pehr Olufsson i Giärde öfwer Oluf Pehrsson i Hahra, som åhr-
ligen åhrs giör honom skada med sin boskap och uthbeetar hans ängh, och eij flyttier til fä-
boderne då dhe andra grannarna tijt booföhra, uthan sitter hemma; altså för åwärkan saakfäl-
tes til 3m:k s.m:tt effter 8 och 9 cap. Bygg.b. och betala honom skadan effter mätismanna 
ordom, och förbödz med 40 m:k straff giöra någon olaga åwärkan på sin grannes ägor emedan 
dhe ähro i fäbodarne, uthan wara alt ett boolagh. 
 Och effter Bräckeboerne hafwa stängdt sin skiffteshaga, men dhe andra grannarna i Haara 
hafwa icke effterkommit; dy pålades dhem till [fol. 770v] nästkommande höst hafwa be:te 
skiffteshaga stängdt, wid laga straff tilgiörande, på det bättre gransämia kan erhållin blifwa 
och icke giöra hwar andra intrångh med boskap.  
 
3. Nils Mårtenssons testamenstzskrifft, gifwin af sal. Anders Erichsson i Backe, opbödz 
tridie gången.  
 
4. Jöns Gunnarssons änkias hemman i Giärde opbödz andra gången, kiöpt af Essbiör Bör-
gesson.  
 
5. Pehr Gunmundson i Haara angifwer det Jon Perssons fadher, Pehr ibid. hafwer fordom 
dagar bekommit een systerpart ifrån hans hemman, och han drager lijka skatt som tilförne. 
Skall förordnas gode män som skohla ransaka och deras åkermåhl opmäta, sedan skatta hwar 
och een effter öre och ortugh proportionaliter.  
 
6. Anders Olufssons i Åkerängh testamentzskrifft opbödz tridie gången, men ländzman 
Hans Jonsson, på Oluf Bengtssons wäg:r, klandrade närmare wara än som Pehr Olufsson i 
Swidie att försöria Anders Olufsson.  
 
7. Tobackzbesökiaren Jonas Persson klagade legat heelt dygn i länssmansgården på Fröss-
öön, förr han feck häst; skiutzskickaren Oluf [i] Walle bekänner sigh hafwa Oluf Andersson i 
Mälbyn, som borde skiutz[adt] tilsagdt och eij framkommit, saakfältes derföre effter 33 cap. 
Ting.b. och Kongl. giästgifwareordningh 13 punct, til 3 m:k. [fol. 771r]  
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8. Anders Olufsson i Orwijken, som andra gången lagligen stämbder ähr at swara Pehr 
Olufsson i Östnåhr för något tilwitadt tiufwerij, saakfältes effter 33 cap. Tingm.b. L.L. til 3 
m:k s.m:tt.  
 
9. Drängen Anders Olufsson i Tanne, som af hastige modhe hafwer kallat poiken Anders 
Olufsson ibid. för tiuff för dhe 5 öre s.m:tt han haar bortmist och honom misstänckt, men nu 
bedz före, förskontes opå Kongl. Maij:ttz nådige behagh med 3 m:k s.m:tt effter 43 cap. 
Tingm.b. L.L. och poiken befrijas.  
 
10. Pehr Biörssons hemman i Bräcken opbödz tridie gången.  
 
11. Sal. Pehr Nilssons änkia i Imnähs, h. Karin Olufzdotters oprättade contract med Pehr 
Broddesson af dato 5 septemb. 1673 blef af tingsrätten approberat och gilladt, och Pehr 
Broddesson pålades det samma hålla och fulborda, i det han åhrligen skal låta änkian fåå een 
sådd åkermählingh och ett ängh öönswedh. Hwad som brister på fodret, skall Pehr tilläggia 
och framföda een koo, opsättia een liten lada och låta henne få een stugu at blifwa för sigh 
sielf uthi, så lagandes hon ingen nödh skal lijda utij sin ålderdomb, dher emoth Pehr effter 
hennes dagar skal åthniuta det contract som med Nils Persson ähr oprättadt.  
 
12. Brita Olufzdotter i Östbergh åter framhades, hwilken förledit åhr hafwer födt oächta barn, 
som hon under ächtenskapz låfwen hafwer aflat med dragoun Johan Fächter, hwilken war een 
gifft person, och omsider för sine begångne skalkstycken rymbde öfwer til Norrige, [fol. 771v] 
dher han och ähr wordin iustificerat. Brita hårdeligen och inständigt påståår, nu som på förra 
tinget, eij afwiste at Johan war gift, och aldrigh war dher i gården hwarken förr eller sedan, 
uthan när han om affton tijt kom, begärade huus öfwer natten och begynte tahla hennes 
förädrar till och frija til henne, och 14 dagar dher effter skulle han komma tilbaka och troo-
låfwas med henne. Ländzman Hans Jonsson tillika med tolfmän berätta, hafwa straxt dher 
effter hördt berättas af stiuffadren Oluf Giöhlsson och modren h. Benedicht Olufzdotter, det 
Johan Fächter hafwer warit tijt och frijadt til dottren. 
 Och ehuruwäl denna hafwer bordt effter Kongl. straffordningen plichta för eenfalt hoor, 
men utij anseende, at hon icke afwiste det Johan Fäckter war gifft, uthan henne under 
ächtenskapz låfwen häfdade. 
 Hwarföre erkände nämbden skiäligt at hon oppå Kongl. Maij:ttz nådige behagh blifwer 
förskont med änckla böter effter högl. Kongl. håfrättens resolution 20 m:k s.m:tt, effter såsom 
uti thetta måhl hen-ne uhrsäcktar ignora[n]tia facti [ovetandes varit], och elliest finnes flera 
sådana præiudicater hwilke man för denne gången dock oförgrijpeligen sigh effterrättar.  
 
13. Dragoun Jon Persson, wärfd för 2 åhr sedan under h:r öfwersteleutnamptz wälborne Lars 
Axel Mörners compagnie, född i Sudermanland i Sticktompta sochn i Giälsd by, och Giön-
åkers härad, bekänner sigh hafwa [fol. 772r] i Stockholm förledin septembris månad på Lillie-
holmen, dher regementet tilhölt, hafwer rymbdt compagniet tillika med een annan, Pehr Jo-
hansson, som reste till Norrige, men denne begaf sigh åth Jempteland til sin hustru och 4 barn, 
som boendes ähre i Sunne sochn och Orwijken, dher han sigh ett halfft hemman tilhandlat 
hafwer. Denne Jon Persson bekänner sigh warit ryttare uti Uppland i 12 åhrs tijdh, och sedan 
fölgdt hijt i landet under öfwerst Lybeckers compagnie, och tient här i 2 åhr till 1670. Då 
reduction skedde, något dher effter, lät han wärfwa sigh under ofwan be:te compagnie. Detta 
remitteras till hanss excell:tz högwälborne h:r gouverneuren.  
 
14. Christopher och Johan Broddes sönner fordra af sin swägerska sal. Jon Broddes änkia h. 
Märit Siulsdotter i Swidie sine arffalne jordpenningar, 13 r.d:r hwar tera, eller och få tilträda 
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hemmanet förr det widare faller i wahnbruuk, dher dhe kunna penningarna eij uthbekomma, 
som för 10 åhr sedan hade bordt betahlas. H. Märit uthlåfwade til torsdagen för midfasto 
söndagh sine swågrar tilfredzställa och uthbetahla ofwan be:te jordpenningar, derföre och 
Hans Larson Biörkman caverade, hwar och icke, tilträda syskonen hemmanet och sin part 
sielfwa at bruka.  
 
15. Dragouns Erich Jönssons hustru i Walle kiärade till Oluf Olufsson i Miälle effter een 
häst, som hon förledin wåhrandz tijd månde honom låhna at kiöra [fol. 772v] plogen medh, den 
han brukade i några dagar, och sedan dödde i stallen. Oluf Olufsson kan eij unddraga iu hafwa 
lånt hästen, och honom ospilt åter antwardat, eij heller märkia kunna at hästen war siuker då 
han den emottogh, hwilket grannarna Hemming Nilsson och Nils Hemmingsson och betyga; 
hwarföre effter Swerriges lagh 8. cap. Kiöpmålab. L.L. erkännes Oluf Olufsson hästen effter 
mätismanna ordom betahla, nembl. twådeelan 5 r.d:r, och tridie parten afslåås för det ägaren 
sielf haar giordt een landzf..[?] med honom til Norrige och heem igen.  
 
 
 
 

Ting 5 februari 1675  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3157, fol. 553r–553v, RA.  
 
Anno 1675 den 5 februarij höltz laga tingh på Frössöön med allmogen af Sunne giälldh, när-
warandes dhe tolf eedsworne nämbdemän. 
 Olof Andersson i Fånbyn  Pehr Pehrsson i Wagle 
 Jöns Erichsson i Månssåsen  Anders Andersson i Stocke 
 Jöran Erichsson i Torp  Nils Keelsson i Bälsta 
 Anders Månsson i Fånbyn  Giöhl Olufsson i Måhlsta 
 Pehr Biörsson i Bräcken  Oluf Olufsson i Bärge 
 Lars Olufsson i Swidie  Måns Påhlsson i Slandrom 
 
1. Pehr Carlsson i Rasten beswärade sigh eij kan blifwa sin slott i Bohlåsen mächtig, som 
befallningsman wäl:tt Daniel Bertilsson än innehafwer och brukar, cronohemmanet han åbor 
til stoor skada och afsaknad. Befallningzman ähr för detta citerat, men icke comparerat, före-
gifwandes sigh wara af andra ährender förhindrat. 
 
2. Pehr Erichssons hustru i Månssåsen, h. Anna Jeppesdotter, 50 åhr gammal, åter före-
hades, hwilken a:o 1673 den 12 novemb. angafz af poiken Jöran Tagesson, 14 åhr, hafwa om 
nättren fördt sigh til Blåkulla, ähr och märckter innan på wänster lillfingret, förmahntes 
alfwarligen komma til sanningz bekännelse, hwartill hon nu, som tilförne inständigt nekar, 
och be:te märckie föregifwer hon hafwa fått af een skiära; och emedan inga skiähl finnes som 
henne til saken kan binda, fördenskuldh kunne nämbden för denne gången h. Anna eij fälla, 
uthan til widare oplyssningh befrija, och hennes saak under Gudz domb opskiutes. [fol. 553v]  
 
3. Cronones ländzman Hans Jonsson Swahnbergh tillijka med nämbden på sin eedz plicht 
witnade att dhe 3 st. fåår och ett swijn som a:o 1666 blefwo uthpantade af Gunnar Nilsson i 
Wästerhuus för een tunna korn, som han war skyldigh till magazinshuset, skulle derföre 
afkortas, hwilke creatur fördes till Andersöö landztings giästningh, fördenskuldh han nu sigh 
beklagar eij hafwa be:te pantningh fått niuta til godo på afreckningh, som nämbden pröfwar 
skiähligt wara. 
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4. Nils Pehrsson i Imnähs bewilliades fastebref på Imnähs hemmanet 3 tunland, som sal. 
Pehr Nilsson ibid. med sin hustru hafwa honom testamenterat i löst och fast och försöria dhem 
uthi dheras lijfztijdh, emedan det lagbudit och lagståndit ähr, och ingen i medler tijdh fans 
som dher å klandrade. 
 
5. Jöns Pehrsson i Bählsta klageligen sigh beswärade, det af honom fodras een tunna maga-
zinskorn, som han skal skyldigh wara til magazinet och lijkwist med närwarande witnen wille 
edeligen betyga hafwa betalt samma korntunna för 3 åhr sedan i magazinhuset, dagen effter 
nyåhrsdagen till befallningsmans skrifware Jacob Jacobsson. Effter kiäranden eij ähr tilstädes, 
dy remitterer til näste tingh, så frampt parterna emedler tijdh eij förlijkas. 
 
6. Sal. Jöns Gunnarssons änkia i Giärde opbiuder första gången 1 ½ tunl:d som hon hafwer 
kiöpt af Essbiör Börgesson för 19 r.d:r. 
 
7. Ländz- och tolfmän bewilliade Pehr Carlsson i Rasten attest på dhe ägor i Bohlåsen som 
hafwa af ålder, man effter man, tilhördt cronohemmanet Rasten, hwilke nu brukas af befal-
ningsman wäl:tt Daniel Bertilsson.  
 
 

 
 

Extraordinarie ting 19 april 1675  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3157, fol. 556v–557v, RA.  
 
Anno 1675 den 19 aprilis höltz extraordinarie tingh och ransakningh i Sunne, närwarandes i 
cronones befallningsmans ställe arrendatoren wäl:tt Daniel Olufsson Hällman, tillika med dhe 
tolf edsworne nämbdemän.  
 Jöns Erichsson i Månssåsen  Pehr Pehrsson i Wagle  
 Oluf Andersson i Fånbyn  Rechart Hemmingsson i Långåker  
 Jöran Erichsson i Torp  Swen Jonsson i Knytta  
 Anders Månsson i Fånbyn  Nils Keelson i Bählsta  
 Pehr Biörsson i Bräcke  Oluf Olufsson i Bärge  
 Lars Olufsson i Swidie  Oluf Andersson i Mälbyn  
 
Ährewördige kyrckioheerden i Sunne höglärde magister Joannes Petræus klageligen sigh be-
swärade [fol. 557r] öfwer sin åhörare och granne, Pehr Swensson i Hägle, 50 åhr wid pass, haf-
wer på åhtskillige tijder stulit af sigh een stoor deel af spanmåhl uthur sitt härbärge, som ståår 
wid kyrkiotornet, brukadt een nyckel som ähr af lijka proportion och skapnad som den rätta 
nyckelen kyrckioheerden sielf brukar, och dher han eij hafwer fått någon kundskap och 
underrättelsse af den förrymbde dragoun Joen Pehrsson Skomakare, som arbetade hoos Nils 
Siulsson i Hägle, hade han fuller flera gånger giordt sigh skada. När kyrckioheerden förnam 
sådant wara på färde, stälte han sina drängiar i wackt, att liggia under herberget, då Pehr 
Swensson den natten kom tijt kiörandes, hafwandes sin son, Swen Pherson 19 åhr, med sigh, 
kiörde så den gången herberget förbij, effter han blef drängierna warse, een krook om kringh 
på wijken och sedan tilbaka hemåth. Andra natten, den 31 martij stälte drängierna sigh inn i 
tornet, kom och Pehr Swensson med sin son kiörandes til herberget. När han haar herbergs 
dörren opläst, och då reda fylt i säckien wid pass 1/2 tunna korn, kommo drängiarna och togo 
Pehr Swensson och hans son fast och förde i prästegården, igenlåsandes dörren med Pehrs 
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nyckel, då Pehr Swensson sin begångne tiufnad i desse 4 åhren bekände hafwa stuhlit til 10 
tunnor korn uthur be:te herberger. I desse 3:ne förflutne åhren hafwer hans son Swen Pehrs-
son warit med, och således lijka interesserade ähre, kornet heemfördt och förtärdt i huus-
håldet. Nyckelen, som lijka är med den rätta, bekänner Pehr Swensson hafwa funnit och igen-
fått under golfwet, när han lagade golfztälliorna, den samma opfijhlat och brukadt i 4 åhr, 
förmehnandes det hans faarbroder, Stor-Oluf, som sått på gården för honom, hwilken a:o 
1657 reste öfwer til Norrige, hafwer på lijka sätt brukat samma nyckel uti sal. h:r Måns 
[fol. 557v] lijffstijdh. 
 Och ehuruwäl kyrckioheerden saaknar mehra korn, hafwa på åthskillige tijder bortmist, 
men hafwer eij förstått eller kunnat tänckia på hwad sätt det haar blifwit ifrån sigh afhändt, 
effter hans hustru hafwer sielf hafft nyckelen, och intet dörrebrott ähr funnitz på dörren. 
Wäggiarna, taket och golfwet warit heelt, dock inbillar sigh det Pehr Swensson hafwer stulit 
mehra än dhe 10 tunnor han bekänner, efftersom han hafwer a:o 1674 och til datum betalt sine 
creditorer 12 ¼ tunnor spanmåhl, hwartil Pehr Swensson föregifwer, hafwa dhen af sin egen 
åhrswäxt effter handen betalt, som dock pröfwes effter tijondelängden allenast hafwa fått 
emot 8 tunnor korn. 
 Och emedan ährewärdige kyrckioheerden låter sigh benöija med Pehr Swenssons och 
hans sons Swen Pehrssons egen bekännelse, hafwa stuhlit ifrån sigh dhe 10 tunnor korn, det 
första åhret hafwer fadern warit allena åstad, men dhe senare 3 åhren hafwer sonen fölgdt 
med. 
 Hwarföre effter Kongl. Maij:ttz straffordningh kan denne ringa rätten eij befrija Pehr 
Swensson och Swen Pehrsson ifrån det straff som Kongl. resolution a:o 1653 exprimerar, 
uthan tildömmes att betahla måhlsäganden sitt igen och böta 3 gångar så mycket som 
tiufnaden ähr wärderat före, nembl. hwar tunna för 4 ½ d:r s.m:tt, blifwer enkelt 45 d:r och 
tredub belt 135 d:r sölf:rm:tt. 
 Och emedan dhe intet hade at böta med, hwar effter noga ransakades, dher något skulle 
finnas, fördenskuld afstraffades dhe genast med gatulöpande efter ofwanbe:te Kongl. 
strafordningh. 
 
 
 
 

Ting 27 maj 1675  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:1357, fol. 558r–560r, RA 
 
Anno 1675 den 27 maij höltz laga tingh på Frössöön, med allmogen af Sunne giäldh, närwa-
randes i cronones befallningsmans ställe, wälförståndigh Jacob Jacobsson, tillika med dhe tolf 
edsworne nämbdemän.  
 Rechart Hemminssson i Långåker  Oluf Andersson i Fånbyn  
 Pehr Pehrsson i Wagle   Jöns Erichsson i Månssåsen  
 Swen Jonsson i Knytta  Jöran Erichsson i Torp  
 Nils Keelsson Bählsta  Anders Månsson i Fånbyen  
 Oluf Olufsson i Bärge   Pehr Biörsson i Bräcke  
 Oluf Andersson i Mälbyn  Lars Olufsson i Swidie 
 
1. Pigan Brita Andersdotter klagade att constapeln Hindrich Schackt hafwer slagit sigh med 
wärian öfwer hufwudet ett blodsåår och een blånad öfwer wänster armen. För hennes sweda 
och wärck hafwer Hindrich henne förlijkt med 2 d:r sölf:rm:tt. Fördenskuld effter 10 capitel 
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Såramålabalk. med willia saakfältes constapeln för kiöttsåår 6 m:k s.m:tt, 3 m:k til treskifftes 
och 3 måhlsäganden, sampt för blånadh 3 m:k s.m:tt, blifwa 9 m:k.  
 
2. Ländzman Hans Jonsson Swahnbergh, anklagade hollmestaren Eskill Jonsson i Hahra, eij 
hafwa skaffat hästar til ländzmansgården, at skiutza tridiemans capitein Hemming Tijdeman, 
som hafwer hoos honom förtöfwadt ifrån fredags middagen till löhrdags affton, fördenskuld 
förorsakadt skiutza med sina egna hästar. Eskil föregifwer hafwa tilsagdt Oluf Pehrsson i 
Hara, Pehr Olufsson i Måhlängh och Joen Olufsson i Öfwergård at framkomma på hållet med 
sina hästar, det dhe eij giorde, hwarföre och dhe effter 33 cap. Ting.b. L.L. och Kongl. giäst-
gifwareordningh 13 puncten saakfältes [fol. 558v] hwartera 3 m:k s.m:tt, blifwa tilhopa 9 m:k 
och betahla ländzman för giästningen och skiutzningen een half r.d:r.  
 
3. Peder Nilsson i Nygården, och Sunne sochn, tridiemanskneckt, 17 åhr gammal, bekänner 
at änkian h. Märit Halfwardsdotter i Haara, sal. Hemming Olufssons, om 73 åhr, hafwer för 3 
åhr sedan nattetijdh optagit af sängen och fördt til Blåkulla på creatur. När han tijt kom, blef 
han af h. Märit framhafder til Sathan at märkias i wänster lillfingret, och af dess blod ähr hans 
nampn inskrifwit i hans book. Första åhret, uthrättade han dher icke, allenast han blef döpfter 
af h:r Erich Forsselio och kallat Peet, på andra och tridie åhret hafwer h. Märit lärdt sigh läsa i 
book, och dher uthläst 7 böcker små och begynt på den 8:de. Dess innehåld ähr icke annat än 
förbannelsse, fahr och mohr, syster och brohr, sool och månad, stiernor och alt det som på 
jorden ähr skapat. 
 I desse 3 åhren intet trodt på den rätta Guden, uthan h. Märit hafwer honom intalt warit 
Sathan sielf, och i Blåkulla dyrkat och hållit Sathan för sin rätta Gudh, som under bordet lig-
ger, men för han blef låckader af h. Märit och sedan han nu ähr kommin til bekännelse, haf-
wer han tilbedit och dyrkat den rätta Guden i himmelen. 
 Pehr angifwer at h. Märit hafwer een gångh för 2 ½ åhr sedan giordt Sathan emot, derföre 
hafwer han spottat henne i ansickte, dher af bekommit 2:ne små blå fläckar, hwilke h. Märit 
bekänner fuller dhem för 2 ½ åhr fått, men hafwer stött sigh i fähuset af een skofwel. Förledin 
annan dagh pingest, kom han til bekännelse, effter dhe andra små gossar i grännen honom op-
rögdt[?] hafwa. I Blåkulla bekommit hustru, Neglicka be:d, aflat tilhopa 3 barn, som h. Märit 
hafwer sönderhuggit och [fol. 559r] kokadt smörielsse af, men nu befinner han sin hustru wara, 
salva venia [ung. ursäkta utrycket], een hynda och will sigh bijta. Hafwer och hafft boskap 
dher, som nu eij annat ähr än stubbar. Gåfwor han dher fåår, guldbälte och guldringh, ähr eij 
annat ån koobiäser och näfwerstycken. 
 Pehr Nilsson bekänner at förledin juuldags natt, hafwer h. Märit och tagit honom med dhe 
andra drängiarna, Erich Andersson 17 åhr, Anders Persson i Bräcke 10 åhr, Bengt Jonsson i 
Grubban 12 åhr och Jon Pehrsson fördt til Blåkulla, men i baakresan, då dhe kommo wästerst 
på fiället, dher stadnat, och h. Märit befalt dhem oplösa knutar af sina rehmar dhe fått hafwa i 
Blåkulla at giöra elackt wäder och förgiöra folket som i kyrckiorne kommo på juuldagen. H. 
Märit oplöste på sitt bälte 3 knutar, och dhe andra hwar sine twå, och hon wille att dhe flera 
oplösa skulle, men förmådde eij, då ett häftigt stormwäder kom på juuldagen.  
 2. Erich Andersson i Hahra 18 åhr, i detta åhr skrifwin till tridiemanss kneckt, klageligen 
och til känna gifwer, det hust. Märit Halfwarsdotter hafwer på andra åhret sedan juul begynt 
föra sigh til Blåkulla. I första 3 weckorna drömbde han wara i giästebud om natten, men när-
mare juul begynte besinna sigh att h. Märit hafwer hafft sigh tijt, framhafft honom til Sathan, 
tagit hans hand och satt under bordet til honom, hwilken haar uthsugit blod af hans wänster 
ringfinger och inskrifwit hans nampn i boken och förehållit honom tiäna sigh för helfwetis 
eeldbrand til ewigh tijd, hwar till han eij fördristade sigh neka, uthan swarade jaa. Bekom 
sedan gård och grund, boskap, hustru, Herda[?] be:d, fått med henne 4 barn som h. Märit 
opkokade til smörtjel. Men nu sedan han kom til bekännelse, war den allenast een hynda, det 
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öfwrige såsom den andra. Om juulnatt wore dhe församblade i Trundheims dombkyrckia, 
dher den gamble [fol. 559v] prästen h:r Erich hafwer för dhem predikadt, begåfwo sigh dher 
ifrån på fiället med samma hästar som dhe hafwer tagit i Blåkulla på sine gårdar, och dher 
giordt elackt wäder om juulodta att förgiöra folket som i kyrckiorne ähre, oplöst knutar på 
sine rehmar effter kiäringernes befallningh, sedan rijdit til Blåkulla igen, dher tagit tilbaka dhe 
creaturen som dhe hafwa hafft hemman ifrån och rijdit heem igen. När dhe heemkommo om 
juulodta påstod det elacka wädret, och emot afftonen så stillade kiäringerna det. Om annan 
dagh pingest kom han och til bekännelsse, men i desse nätter hafwer h. Märit tagit honom 
med gewalt til Blåkulla, dher honom illa trampat, så at han ähr blifwin ömmer öfwer bröstet.  
 3. Poiken Anders Phersson i Bräcke 10 åhr gammal, klagar och på samma sätt som dhe 
andra, att h. Märit hafwer fördt sigh till Blåkulla, framhafft honom at märkias för ett åhr 
sedan, och inskrifwa låtit för een helfwetis brand och diefwuls lemm til ewigh tijdh, uthläsit 
2:ne böcker och den tridie haar han begynt på. Om det elacka wädret bekänner han som dhe 
andra. Hafwer gård och grund och hustru, Snaar benembd, 3 barn, bekommit boskap, som nu 
syhnes wara stubbar, och hästar furulöffter. Hafwer warit i kyrckioheerdens fähuus, dher 
uthtagit een swartfläckiat koo, som ett horn ähr af på, och rijdit på til Blåkulla, hafwer och 
miölkat kyrckioheerdens boskap, uttagit korn i kyrckioherberget igenom wäggiesprijngorna. 
 4. Poiken Bengt Jonsson 12 åhr haar hållit uthi säckien, och h. Märit öst korn i, det sam-
ma fördt til Blåkulla, halfparten gifwit Sathan och det öfwrige kastat på elden och sagdt wara 
timbermanssens weed, dhereffter dhe hafwa dantzat. Bengt Jonsson wiste grant beskrifwa 
huru mycket korn och många högar ährewördige kyrckioheerden hadhe dher i härbärget, lijka 
som han dher haar om dagen warit, [fol. 560r] uthan allenast fölgdt h. Märit tijt i herberget att 
hålla i säcken och dher uthtogh 1/2 tunna, som hon i Blåkulla opmälte. För ett åhr sedan be-
gynte h. Märit först föra honom til Blåkulla, hafft honom opp i een klockstapel, dher afskrapat 
mallm med een knijf och fördt med sigh tijt och nederslept uthi ett swart hohl i Blåkulla, och 
sagdt, så omöijeligit ähr dhet att denne mallm kommer til klockan igen, så omöijeligen ähr att 
din siähl kommer til Gudz rijke, sedan framhafft honom at märkias som dhe andra och bru-
kadt samma manier. Fått gård och grund, hustru, Wijs be:d, 2:ne barn hafft, som hon haar op 
kokadt. Om wädret refererar lijka, som dhe andra.  
 Hustru Märit Halfwards dotter här til aldeles nekar, och högeligen emot drängiernas och 
barnens bekännelsse prostesterar.  
 Ländzman Hans Jonsson Swanbergh berättar att för några åhr sedan han med tolfman 
Måns i Orwijken skulle uthpanta een koo. När Måns kom i fähuset, bullrade dher inne, så att 
han eij annat wiste, än huset skulle falla omkull. När Måns kom uth med koon, sparkade koon 
honom på hans been så att han swijmade och dhe måtte inbära honom. Då dhe kommo i 
stugun, sade Hemmings Märit, jagh hafwer fuller tänckt tigh bättre steek, än detta, och skrat-
tadhe dher åth. 
 Effter såsom Hemmings Märit eij kan förmåås til någon sannings bekännelsse, dy op-
skiötz detta till widare ransaknings och näste laga tingh. 
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Ting 8 november 1675  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3157, fol. 583v–586r, RA.  
 
Anno 1675 den 8 novembris höltz laga tingh på Frössöön, närwarandes dhe tolf edsworne 
nämbdemän. 
 Oluf Andersson i Fånbyn  Pehr Pehrsson i Wagle  
 Rechart Hemmingsson i Långåker  Swen Jonsson i Knytta  
 Jöns Erichsson i Månssåsen   Nils Keelsson i Bälsta  
 Jöran Erichsson i Torp  Oluf Olufsson i Bärge  
 Anders Månsson i Åkerängh Lars Olufsson i Swidie  
 Oluf Andersson i Mälbyn  Pehr Biörsson i Bräcke  
 
1. Pehr Olufsson i Östnåhr ifrån Hackåås sochn klagade sigh wara af Anders Olufsson i 
Orwijken tilwidt hafwa afhändt aff Hans i Lägden 1/2 tunna smör, såsom schimpfadt Hack-
ååsboerne för passlige karlar. Emedan Anders Olufsson sådant eij kunne bewijsa, uthan be-
ropar sigh hördt af några pigor om smöret angående, och för det öfrige eij undfalla kunde i 
dryckesmåhl hafwa sagdt, hwarföre till föllie af 20 cap. Tingmålab. L.L. kunde nämbden 
honom eij ifrån 40 m:k befrija, och emedan han intet äger at böta medh, skal derföre plichta 
med fängelse. Om expenserna förlijktes dhe, att Anders erlägger til Pehr Olufsson 2 r.d:r.  
 
2. Jöns Jöransson i Filsta låter första gången opbiuda Geenwalls hemmanet, sigh tilhandlat 
af Joen Mårtensson.  
 
3. Karin Erasmusdotter, född i Ragund, bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med leut-
namptens Nils Nilsson Grijps swäntiänare, Erich Jonsson Bagge, och aflat tilhopa barn, hwil-
ket föddes 3:die dagh påsk. Erich ähr uthreest til Pommern; så emedan intet ächtenskap ähr 
utlåfwadt, dy saakfältes Karin effter Kongl. [fol. 584r] håfrättens resolution til 20 m:k s.m:tt. 
Denne äger intet at böta med, skal fördenskuld plichta med fängelsse.  
 
4. Anklagades och af 3:ne tolfmän, det Karin hafwer lasteliga tahlat emot dhem wid execu-
tions förrättande, när dhe införde kornet af åkern, at dhe skulle äta opp stängerne med, dher 
ifrån hon eij undfalle kunde, hwarföre effter Kongl. executionsstadga och 30, 32 cap. Rådstu-
gub. Stadslagen hade bordt saakfällas 12 m:k s.m:tt för hwar tolfman, men effter hon eij äger 
at betahla medh, skal derföre oppå höga öfwerhetennes nådige behagh plichta med 14 dagars 
fängelsse för 2:ne 12 m:k s.m:tt.  
 
5. Kohnan Märit Jonsdotter i Skickia och Lijdtz sochn bekänner och tilståår hafwa under 
ächtenskapz låfwen hafft olofligit omgängie med kangiugataren [kanngjutaren?] Håkan 
Broddesson dragoun och aflat tilhopa barn; altså saakfältes Märit effter Kongl. håfrättens re-
solution til 20 m:k s.m:tt. Äger icke at böta med, skal derföre plichta med 14 dagars fängelsse. 
Men Håkan hafwer förledin sommar rymbdt bort förr uthcommenderingen skedde in julio 
1674.  
 
6. Pehr Broddesson i Orwijken klagade att Jon Persson ibid., een förrymbd dragoun, men nu 
tridiemans knekt, hafwer gifwit 2:ne finnsoldater, Erich Nilsson och Axel Knutzon anled-
ningh, som hafwa stulit bort een smidiebälgia och opgiordt mästeparten til finnskoor, som 
wärderat ähr med arbetes löhn 4 r.d:r eller 6 d:r s.m:tt. Erich tilstår hafwa stulit tillika med 
Axel, som nu siuklig och frånwarande ähr, hwilken hafwer bekändt, som schergianten Axel 
Kempe berättar. Jon Persson hafwer [fol. 584v] dher af giordt skoor, föregifwandes eij hafwa 
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tordz bekändt för finnarnes undsägelsse. Så emedan tiufnaden ähr bekändt, hwarföre effter 
Kongl. Maij:ttz straffordningh saakfältes dhe til 3 gånger så mycket tiufnaden ähr wärderat 
före, 18 d:r s.m:tt, och betahla måhlsägandens sitt igen. Effter dhe eij äga at plichta med, 
skohla dhe derföre löpa gatulopp.  
 
7. Anders Jonssons hemman i Månssåsen opbödz första gången, kiöpt af Nils Mårtensson 
för 80 r.d:r.  
 
8. Den 10 novembris præsenterade sigh åter Jöns Persson sielf siette uti befallningsmans 
närwaro, lagligen sigh medh eed befrija, denne korntunna hafwer betalt, men befallningsman 
wäl:tt Daniel Bertilsson gaf honom eden effter, dy effter 24 cap. Tingm.b. L.L. befrijes Jöns 
Person för denne fordran.  
 
9. Jöran Månssons hemman i Måhlängh opbödz första gången, kiöpt af Nils Hemmingsson 
för 40 r.d:r.  
 
10. Pehr Carlsson i Rasten insinuerade i rätten hanss excell:tz generalens och gouverneurens 
höghwälborne h:r Carl Sparres remissorial de dato Frössöön 18 februarij 1675 med befall- 
ningh att för hielpa klaganden till sin rätt som lagh förmåår om den slottengie, som belägen 
ähr i cronogodzet Bohlåsen, som Pehr Carlsson och hans fadher af ålder hafwa brukat under 
halfwa cronohemmanet i Rasten, men nu af befallningsman wälb:de Daniel Bertilsson ifrån 
a:o 1671 den 13 decembris brukadt wordin heela Bohlåsen för 1 d:r s.m:tt åhrlig afgifft, effter 
hans exell:tz gouverneurens resolution af ber:de dato, hwar uti Pehr Carlssons pant ähr dher 
inrecknadt; protesterandes emot Pehr Carlsson hafwa be:te slottegodz tillika med hans lags-
män i Bohlåsen undandölt [fol. 585r] a:o 1666, då taxeringen skedde i landet öfwer andra cro-
nones afradzskogar och ödesböhlen, och således förmehnar sigh närmare wara til att bruka, än 
som han. Dher emot Pehr Carlsson inwänder eij hafwa förstådt at hans slottemyhra i Bohlåsen 
skulle någonsin warit cronogodz, uthan den af ålder, man effter man, hafwer legat och tilhördt 
under cronohemmanet Rasten, beklagandes sigh högeligen hafwa ringa slott til hemmanet, 
derföre åhrligen måst kiöpt höö til sine creatur, som i sanningh och betygades. Men häfden på 
samma slottemyra angående, bewijste Pehr Carlsson med effterskrefne witnen, nembl. Oluf 
Andersson i Fånbyn, Swen Jonsson i Knytta och Nils Keelsson i Bälsta, alla 3 tolfmän, hwilke 
effter aflagd eed witnade att denne omtwistade slottemyra hafwer af ålder och uhrminnes 
tilhördt hemmanet i Rasten, hwilken ingalunda derifrån mistas kan, så frampt cronohemmanet 
skal kunna förswahrligen blifwa häfdat och brukadt. Elliest ähr befallningsman een ny mijhl 
uti ett annat prästgiäld, Brundfloo och Gryta by, boende, som dessutan bewijslig kan hafwa 
tarfweligh slottägor. 
 Och aldenstund sådant sträfwar emot Kongl. Maij:ttz resolution af dato 2 maij 1673 om 
cronohemmans förminskande, hwarutinnan strängeligen förbiudes, at inga ägor skohla dragas 
ifrån rätta bohlstäden, wid laga straff tilgiörandes, hwarföre erkänner rätten skiähligt Pehr 
Carlsson effter det 1 cap. Jord.b. L.L. och högstbemelte Kongl. resolution wara berättigat at 
tilträda sinn slottemyra i Bohlåsen, den nyttia och bruka her effter som tilförne, under Rastens 
cronohemman för oqwald och rätt lagfångin ägendomb. Dock gifwandes i taxa effter propor-
tion som af een d:r s.m:tt kan belöpa. 
 Emot denna domb appellerade befallningsman wälb:de Daniel Bertilsson i rättan tijdh 
med 3 m:k s.m:tt uthan caution. [fol. 585v]  
 
11. Anno 1675 den 10 novembris, enär laga tingh höltz medh allmogen af Sunne giäldh, 
förehades effterskrefne finnsoldater, Sigfrid Nilsson och Erich Nilsson, hwilka ifrån leut-
namptskan på Andersöön, dygdesamma hustru, h. Elizabet Törrisdotter, bewijsligen hafwa 
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bortstuhlit een stoor deel af hennes ägendomb, som specification uthwijsar, hwilken effter 
mätismanna ordom blef wärderat för 80 d:r s.m:tt, til hwilket dhe eij neka eller mootsäija 
kunde, efftersom h. Elizabeta hafwer största deelen igen bekommit, förutan 60 d:r s.m:ttz 
wärde, som ändå för henne aldeles ähr borta, och dhe eij wille tilstå och bekänna, lijkwist hon 
högeligen prætenderar will hafwa sitt igen, som skiähligen borde wara, om det elliest på något 
sätt kunde opspanas och igenfinnas. Dock finner rätten skiähligt, att dhe dhertill halfparten 
swara må, nembl. 30 d:r s.m:tt, blifwer summan tilhopa 110 d:r s.m:tt. 
 Jöns Persson, hwilken hafwer gifwit sine stallbröder anslagh, med underwijsningh huru 
och på hwadh sätt dhe kunde komma till at borttaga leutnamptskans ägendomb, hwilket dhe 
straxt effter wåldsambligen hafwa giordt och effterkommedt, och sedan låtit Jöns Persson 
dhet förnimma hwad dhe effter hans angifwande hafwer förrättadt, såsom och gifwit een ost 
af samma tiufwerij; altså effter lagh lijka straffwärd med dhe andra. Detta ährendet som 
möijeligast skee kan, ähr noga ransakat och befunnit som här förmähles, altså kan denna ringa 
rätten Sigfrid Nilsson, Erich Nilsson och Jöns Pehrsson ifrån det straff eij befrija, som Kongl. 
resolution a:o 1653 d. 18 maij uthgifwin, innehåller och förmähler, nembl. gifwa måhlsägan-
den sitt igen, och böta tre gånger så mycket tiufnaden wärd ähr, belöper 330 d:r s.m:tt, men 
aldenstund dhe intet hafwa at böta medh, då plichta hwartera med 4 gånger gatulopp. [fol. 586r] 
Dheras interessent Axel Knutzon, som nu eij ähr tilstädes för siuklig lägenheet skull, effter 
bekännelsse som officerarne för rätten tilstå och referera, ähr samma straff undergifwin, när 
han kan komma til sin hälssas restitution igen.  
 
12. Finnsoldaten Thomas Nilsson ähr öfwertygadt, såsom och för rätten tilstodh och bekände 
hafwa stuhlit ifrån pigan Kerstin Steensdotter 11 d:r sölf:rmyntz wärde ifrån rådman i Torne 
stad Jacob Christophersson een silfwerbägare om 9 lod, dito annat förblandat silfwer med 
tenn ihoopsmält 24 lodh, och ifrån sin cammerat Lucas Nilsson ett förgylt silfbälte af 12 lod. 
Hela tiufnaden blef effter gode mäns wärderingh 33 d:r 4 öre s.m:tt, hwarföre dömmes han at 
plichta effter Kongl. straffordningh 3:die punct, tredubbelt så mycket som tiufnaden ähr wärd, 
och gifwa måhlsägnaden sitt igen, blifwer til treskifftes 99 d:r 12 öre s.m:tt; (hwarföre 
dömmes han Thomas Nilsson att plichta effter Kongl. straffordningh 3:die punct tredubbelt). 
Men såsom han intet hafwa at böta med, då löpe för hwarie otta d:r sölf:rmyntz wärde een 
gångh gatulopp, blifwer 4 gånger.  
 
 
 
 

Ting 21 april 1676  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3158, fol. 599r–599v, RA  
 
Anno 1676 den 21 aprilis höltz ordinarie laga tingh på Frössöön med allmogen af Sunne 
giäldh uti desse edsworne nämbdemäns närwaro.  
 Oluf Andersson i Fånbyn  Pehr Pehrsson i Wagle  
 Pehr Persson i Giärde  Rechart Hemingsson i Långåker  
 Pehr Biörsson i Hahra  Oluf Olufsson i Bärge  
 Jöran Erichsson i Torp  Oluf Andersson i Mälbyn  
 Lars Olufsson i Swidie  Swen Jonsson i Knytta 
 Anders Månsson i Fånbyn   Nils Keelsson i Bälstadh 
 
1. Arrendatoren wäl:tt Daniel Olufsson Hällman, å sin herres [fol. 599v] generalmajorens wäl-
borne h:r Anders Planttingz wägnar, beklagade öfwer frälsebönderne, een deel af mootwillia 
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och tresko tilbaka stå med 1675 åhrs uthlagors præsterande; men effter noga ransakan befans 
några så utharmade, att dhe för fattigdomb eij förmå giöra sina uthskylder, och dhet för 
tijdhzens åthskillige beswähr skull, som dher å gifne afkortningzlängd nogsampt betygar.  
 
2. Capiteins manhafftigh Hans Jonsson Swanbergs dygdesamma hustru Anna Erichsdotter 
och wäl:tt Daniel Olufsson Hällman hafwa lagligen låtit stemma leutnantskan h. Elizabet 
Törrisdotter, men skriffteligen sigh uhrsächtat, föregifwandes eij kunna komma för oföhret 
och den swaga isen. Hon och låtit stemma sin granhustru Gunnilla Jeppesdotter för det hon 
lijka som medh tiufwar henne haar stuhlit skulle hafft bolagh, men een deel af nämbden 
witnade, isen wara starck nogh, hwilket hustru Gunnilla och sade, som wid tinget lät sigh 
infinna henne til swarss.  
 
3. Nämbdeman Swen Jonsson i Knytta hafwer stämbd Nils Andersson ibid. Pehr Carlsson i 
Rasten til swars för een hästlego till Wämbdaal, men efftersom Nils eij kom tilstädes, dy 
saakfältes han för tresko effter det 33 cap. Ting.b. L.L. 3 m:k.  
 
 
 
 

Ting 17 november 1676  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3158, fol. 612v, RA.  
 
Anno 1676 den 17 novembris höltz laga tingh på Frössöön uti tolf edsworne nämbdemäns 
närwaro.  
 Pehr Pehrsson i Wagle  Rechart Hemmingsson i Långåker  
 Oluf Andersson i Fånbyn  Swen Jonsson i Knytta  
 Anders Månsson i Fånbyn  Nils Keelsson i Bählsta  
 Oluf Andersson i Mälbyn   Oluf Olufsson i Bärge  
 Jöran Erichsson i Torp  Lars Olufsson i Swidie  
 Pehr Biörsson i Bräcke  Pehr Olufsson i Giärde  
 
1. Sal. Anders Erichssons och hanss hustrus oprättade syytningsskrifft med Anders Jonsson 
i Månssåsen opbödhz andra gången.  
 
2. Bewilliades Anders Olufsson i Åkerängh fastebref på 5 tunland, som han [köpt] af Jöns 
Jöransson i Degernäs för 140 r.d:r effter det förlängst lagbudit och lagståndit war, och ingen 
fans som dher å hafwer klandrat, effter 10 cap. Jord.b. L.L.  
 
3. Sammaledes bewilliades Pehr Olufsson ifrån Swidie dombref på den oprättade syytnings-
skrifft at försöria Anders Olufsson i Åkerängh och hans hustru intil dheras döde dagar, och 
sedan effter dheras frånfälle behålla både löst och fast i Åkerängh hemmanet, effter 31 cap. 
Jord.balk. Landzl.  
 
4. Pehr Broddesson i Imnähs som lagligen stembder ähr till Pehr Biörssons i Bräcke kiäro-
måhl, men eij comparerat, dy saakfältes til 3 m:k effter 33 cap. Ting.b. L.L. 
 
 
 
 



 107  

 

Extraordinarie ting 19 mars 1677  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3160, fol. 575v–577r, RA.  
 
Anno 1677 den 19 martij höltz extraordinarie laga tingh på Frössöön, närwarandes cronones 
befallningzman wälb:de Lars Jonsson Roshem tillijka med desse edswoerne nämbdemän.  
 Rechart Hemmingsson i Långåker Jöns Erichsson i Månssåsen 
 Jöran Erichsson i Torp   Pehr Pehrsson i Wagle  
 Nils Keelsson i Bählsta  Pehr Biörsson i Bräcke  
 Lars Olufsson i Swidie  Oluf Olufsson i Bärge  
 Oluf Andersson i Mälbyn  Oluf Andersson i Fånbyn  
 Swen Jonsson i Knytta  Anders Månsson i Fånbyn 
 
1. Mårten Jonsson i Måhlstad klageligen sigh beswärade hafwa natten för nyåhrsdagen bort-
mist uhr sin hööladu i skogen 3/4 mijhl ifrån gården, wid pass 3 skrinor höö, hwilket höö han 
förmehnar wara fördt til sin grannes Erich Anderssons gård, och dher inlagdt effter mee-
gången af skrinnorna, som elliest höö wara spillt i wägen emillan hööladun och gården 
Måhlstad grant syntes, och effter ingen will det tilstå, altså examinerades hans påberopade 
witnen, nembl:n: 
 Tolfman Anders Månsson i Fånbyen, effter aflagd eedh witnade, wara förledin nyåhrs-
dagh effter predikan befalt af ländzman Hans Larsson Biörkman, tillika med Lars Olufsson i 
Swidie at ransaka uthi Erich Anderssons gård i Måhlstadh effter något höö som hans granne 
Mårten Jonsson haar uthur sin [fol. 576r] höladu bortmist, som war på 3/4 mijhl belägen ifrån 
gården, hwilken berättade, hafwa om nyåhrsaffton tijt warit och ransakat i bondens Erich 
Anderssons huus, dher dhe intet höö funno, uthan leutnanten Matthias Gram hade dher een 
bod, som låås war före, dher dhe sågo i dörren wara höö inne. När leutnantens Grams poike 
feck förnimma att dhe ransakade efter höö, lopp han til leutnanten på Frössöön och honom 
kundgiorde, hwilken tilbaka kom och hade några musqveterare med sigh med brinnande 
lundta, men icke tilfogade dhem någon oförrätt. Lät så leutnanten oplåsa låset, dher något höö 
war dher inne på några skrinnor, och något höö uthburo dhe på gården, at profwa af hwad 
slagh det skulle wara, och effter det war tungelt liust [månsken] kunde eij dhe så noga erfahra. 
Men dagen effter gick han med Lars Olufsson til hööladun i skogen, dher dhe sågo tre sporr 
wara kiördt ifrån hööladun, och den skrinnan som effter haar gått, hafwer anderstången warit 
af, een meeda borta, hwilken släda fanns igen på bondens Erich Anderssons gårdh, att 
anderstången war borto, som i wägen syntes till Erich Anderssons gård wara kiörd, och höö i 
wägen spillt.  
 Tolfman Lars Olufsson i Swidie, effter aflagd eed witnade sammaledes som Anders 
Månsson, allenast dhet, som honom syntes, det war twå slags höö; det ena slaget kastade uth, 
och ett annat slagh togh Larss uth. [fol. 576v]  
 Mårten Jonsson, som höö hafwer mist, beropar sigh på sin granne Giöhl Olufsson hafwer 
någon kundskap dher om, hwilken således refererade. Om afftonen opreste han sine skacklar 
på stallwäggen, axeln opp, men om mårgonen han uthkom, woro skacklarne icke på samma 
ställe, uthan axeln neder på marcken wändt. Derföre blef han orsakat gå kring om gården, då 
han blef wahrse höö wara spilt i wägen, och att een soldat, Johan Nilsson benembd, haar gått 
om mårgonen och sparkat snön öfwer hööt i wägen, hwilken nu eij ähr tilstädes. Giöhl 
berättar och hafwa i wägen, 1/4 mijhl ifrån gården, då han fölgde Mårten, funnit een sehla 
sticka af trää, den han heembaar och wist leutenantens Grams wärd Erich Andersson, då han 
hafwer sagdt det warit leutn:s sehlasticka som hans hakaskytt hafwer giordt.  
 Leutnanten Matthias Gram begärade att höö som tagit ähr i Mårtens ladu, och det höö 
som fans i hans hööboo måtte framhafwas att skiärskådas, om det ähr lijkt hwart andra, 
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hwilket framwistes uti 2:ne säckiar, som war lijka grönt, lijka blomster och blad woro uti 
bägge säckiarna af samma höö slagh, hwilket nämbden eij kunde åthskillia.  
 Leutnanten föregifwer hafwa fått een gillingh höö ifrå Hallen, men på hwad tijdh, eller af 
hwad slag skall effter ransakas och 16 wågar eller 32 pund af sin wärd Erich Andersson.  
 Såsom soldaten Johan Nilsson eij ähr tilstädes, eij [fol. 577r] heller sehlastickan, sampt 
Hallens bonden, som höögillingen har tijt fördt, på hwad tijd och hwad slagz höö thet warit, 
dy opskötz til näste laga ting och wijdare inqvisition.  
 
2. Kyrckioheerden i Sunne, ährewördig och höglärde mest:r Joan Petræaus, sigh beklagar 
öfwer Pehr Erichson i Månssåsen, det hans consorter [kollegor] hafwa förledin sommar med 
sin boskap af wallpigornas wahnskiötzel uthbeet hans fäboowall, blef å förra tinget tilsagdt, 
affinna sigh hoos kyrckioheerden, men eij effterkommedt, altså för sin treska och mootwillia 
saakfältes effter 33 cap. Tingm.balk. L.L. 3 m:k s.m:tt, och å näste ting härtil swara, dher han 
i medler tijdh eij förlijker sigh med kyrckioheerden.  
 
 
  
 

Ting 21 april 1677  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3160, fol. 590r–591v, RA.  
 
Anno 1677 den 21 aprilis höltz laga tingh på Frössöön, med allmogen af Sunne giäldh, när-
warandes i cronones befallningzmans ställe proviandtmestaren wälb:de Pehr Erichson Niure 
tillika med nämbden.  
 Oluf Andersson i Fånbyn  Swen Jonsson i Knytta 
 Rechart Hemmingson i Långåker Anders Månsson i Fånbyn  
 Jöns Erichsson i Månssåsen  Oluf Andersson i Mälbyn  
 Pehr Pehrsson i Wagle   Oluf Olufsson i Berge  
 Jöran Erichsson i Torp   Pehr Biörsson i Bräcke  
 Lars Olufsson i Swidie  Måns Påhlsson i Slandrom  
 
1. Oluf Pehrsson i Dille, ifrån Åås sochn, fordrar af h. Agnis, sal. Oluf Olufssons senare 
hustru i Miälle, den arf som fallin ähr på hans hustrus, sal. Göhle Olufzdotters, möderne, som 
hans barn tilkommer, och belöper effter Joen Persons i Ösas aflagde eedh och bewitnande 4 
r.d:r, det och sal. Oluf Olufsson i lijffztijden haar låfwat sin sal. dotter Göhle tilställa. 
 Hwarföre effter noga ransakan befinner rätten skiähligt at h. Agnis desse 4 r.d:r erlägger 
till sal. Göhles barn. Angående barnens fäderne effter sal. Oluf Olufsson i Miälle, så skifftes 
bem:te arff effter lagh, twådelen til barnen och tridieparten bekommer h. Agnis af alla löös-
öhror och uthstående giäldz infordran effter qvotan uti ondt och gott.  
 
2. Sal. Joen Påhlssons hustru i Mälbyn h. Göhle Mårtensdotter [fol. 590v] prætenderade få 
allena åthniuta framför sine halfsyskon sin sal. moders h. Sibborg Erichzdotters inlagde jord-
penningar uti Mälbyhemmanet 20 r.d:r, som hennes sal. fadher hafwer för hennes fäderne i 
Öhsa emottagit och kiöpt jord igen uti Mälbyn. Såsom h. Göhles halfsyskon eij hafwa någon 
arffzprætension uti sin framledne stiufmoders inlagde 20 r.d:r jordpenningar i Mälbyhem-
manet, uthan dottren h. Göhle ähr dhem allena effter 9 cap. Jord.b. L.L. berättigat, som till 
arffz fallin ähr, dhem hon oklandrat åthniutha böhr.  
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3. Sochnskrifwaren Jonas Kuut, som eij ähr tilstädes på laga tinget, uthan gått här ifrån, 
saakfältes effter 33 cap. Tingm.balk. L.L. 3 m:k sölf:rmynt.  
 
4. Corporal Erich Jonsson på Andersöön, som stembdes aff tolfman Oluf Andersson i Fån-
byn och Anders Månsson att comparera på tinget och swara för begångit lägersmåhl med 
Karin Rassmusdotter, men kom eij tilstädes, altså saker för tresko, och swarlösa 3 m:k s.m:tt 
effter 33. cap. Tingmålabalken.  
 
5. Capitein edel och manhafftigh Nils Nilsson Grijp klageligen sigh beswärade, det dra-
gouns Oluf Hemmingssons hustru i Dahlen, h. Gunnilla Jeppesdotter, hafwer kommit sin 
hustru, h. Elizabeta Törrisdotter uti roop och ryckte, uti Hallen sochn, lijka som capiteinskan 
skulle om natte tijd stuhlit ifrån sigh ett fåår och förderfwat ett fööhl, som Gunnar Hemming-
son i Hogsta, [fol. 591r] effter aflagd eedh, witnade hördt af h. Gunnilla, sagdt capiteins 
diefwulen stuhlit fåhret, hwilket hon sigh eij unddraga kan hafwa sagdt effter capiteinskans 
pigas, Kerstin Erichsdotters, ord, hwilken så berättar wara tilgångit, det ett halsskläde wara 
dher i gården bortstuhlit, och det eij feck igen, giorde derföre sigh ährende, lijka som hon 
skulle gå til een wijssman i Rödöön af förfråga sigh effter klädet, i den mehning att skräma 
legofolket, då h. Gunnilla bad henne fråga hoos wijssman effter det fåhret som hon haar mist, 
och bedyrade sigh att ingen annan haar stuhlit fåhret än den diefwuls menniskian dher opp i 
gården, dhermed förståendes capiteinskan.  
 Gunnar berättar och, det h. Gunilla hafwer samma gång sagdt, det capiteinskan warit 
wållande til den föhls unge hon hafwer mist. Och emedan capitein eij hafwer sina witnen 
tilstädes som han sigh på beropar, hwarföre skohla dhe stämmes til näste laga tingh, då 
parterna å bägge sidor skohla wara tilstädes.  
 
6. Capitein Nils Grijp beswärade sigh i lijka måtto öfwer änkian h. Gunilla Jeppesdotter i 
Dahlen, hafwa tubbat hanss legofolk och stuhlit af sigh effterfölliande partzedlar och burit 
ifrån sin gård til Dahlen, dher bemelte saker blefwo förtärde. H. Gunnilla burit een bytta öhl 
ifrån capiteinsgården af 3 k:r öhl, den hon haar fått af pigan Sara Olufzdotter, som nu borta 
ähr, werderat för 8 öre s.m:tt. [fol. 591v] H. Gunnilla fått af Karin Rassmusdotter 4 k:r ärter 12 
öre, 4 k:r korn 8 öre, 1 span mäld 16 öre, tilhopa wärderat för 1 d:r 4 öre s.m:tt.  
 H. Gunnilla fått af Kerstin Erichsdotter een fisk, 2 sillar, 2 garnsnellor och 1/2 m:k ull för 
8 öre, 2 kannor sädeskorn af åkern 6 öre, blifwer summan 1 d:r 26 öre s.m:tt och tredubbelt 5 
d:r 14 öre s.m:tt. 
 Så emedan tiufnaden ähr bekänd och rätten effter lagh pröfwar desse wara lijka 
straffwärdige den som giömbdt, nödt och stulet hafwer, hwarföre, til föllie af Kongl. Maij:ttz 
straffordningh, skohla desse gifwa måhlsäganden sitt igen och sedan plichta tredubbelt som 
tiufnaden ähr wärderat före, blifwa 5 d:r 14 öre s.m:tt eller 21 ¾ m:k.  
 
7. Tolfman Swen Jonsson i Knytta klagade att Siuhl Enarsson i Sehm hafwer på marcknadz-
platzen uti folkz närwaro kallat sigh, salvá veniá, för fitta, hora, tiuf och skällm, hwar ifrån 
han sigh eij undfalla kunde, uthan föregifwer warit druckin, hwilken nu för rätten sigh rättar 
och bedz före, hwarföre till föllie af 43 cap. Tingm.b. L.L. och 32 cap. Rådst.b. St.l. saakfältes 
för hwartera skälsordet 6 m:k s.m:tt, blifwer 24 m:k, hwarmed han denne gången i anseende 
til hans fattigdomb förskontes.  
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Ting 15 februari 1678  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 13r–15v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3161, fol. 568r–570r, RA. 
 
Anno 1678 den 15 februarij höltz ordinarie laga ting på Frössön, närwarandes cronones be-
fallningsman wälb:de Nills Olufsson Hällman, tillika med dhe tolf edsworne nämbdemän. 
 Rechart Hemmingson i Långåker  Oluf Andersson i Fånbyen 
 Pehr Persson i Wagle   Jöran Erichsson i Torp 
 Swen Jonsson i Knytta  Anders Månsson i Fånbyn 
 Oluf Andersson i Mälbyn  Lars Olufsson i Swidie 
 Nils Keelsson i Bählsta  Pehr Biörsson i Bräcken 
 Oluf Olufsson i Bärge  Anders Erichsson i Månssåsen 
 
1. Sochneskrifwaren på Frössöön Jonas Olufsson Kuut, som esom offtast warnadt ähr at op-
rätta oförfalskade och richtige ödes- och huusarmslängder, hwilket han eij haar effterkom-
medt, uthan uthslutet opsattet på höö och korn sampt dess wärdering, eij heller giordt åtskill-
nad emillan cronones uthlagsbönder och generalmajor Plantings donationsbönder, hwarföre, 
til föllie af 33 cap. Ting.b. L.L. saakfältes sochnskrifwaren Jonas Olufsson till 2:ne resor 3 
m:k s.m:tt, blifwer 6 m:k. [fol. 13v]  
 
2. Capitein manhafftig Arfvid Duus insinuerade een specification på åtskillige saker som 
han haar qwarlembnadt hoos Oluf Olufsson i Walla, som nu sedermehra med fiend[e]n bort-
rymbde til Norrige, hwartil Olufz moder, h. Gertrud Nilssdotter i Walla, swarar eij bem:te 
saker hafwa tagit om händer, uthan hennes son Oluf hade dhem. 
 Men dhe saker han haar åthniutit haar hustru Gertru til h. capiteins hustru betalt, som på 
listan eij annoterat finnes. 
 H. Gertrud aflade sin eed, berättandes det hennes son Oluf Ol. i Walla hade qwar i behåld 
af boskapen när han bortreste allenast en qwiga. Och qwigan hafwer capitein Kurck til sigh 
tagit och bytt med h. Gertru emot een koo, som han til juul slacktade, hwilket änkian fåår 
sökia h. capitein om refusion. Och efftersom dhesse \saker ähr hoos Oluf i Walle insatte, som 
specification innehåller,/ och af befallningsman inventerade, hwarföre til föllie af Sweriges 
lagh 9 cap. Kiöpmåhlab. om inlagsfä , sampt 23 cap. Dråpmålab. pröfwar rätten skiähligt, att 
h:r capitein åhhniuter præferentzen til goda af den förrymbdes ägendomb framför dhe andra 
creditorerne. 
 Undantagande 1 biörnhud, 3/4 t:a rogh, 3 k:r bränwijn, och 1 span salt som fienden har 
tagit. [fol. 14r]  
 
3. H:r öfwerstens wälb:de h:r Åke Ulfsparres fullmechtig regementskrifwaren w:tt [mons:r] 
Petter Moback begärade det kyrckiobyman Pehr Andersson måtte imponeras med eed sigh 
befrija, eij hafwa flera saker undfått af den förrymbde landbonden på Håf Anders Persson, än 
som bekändt ähr och h:r öfwersten haar igenfåt, neml. 7 d:r s.m:tt i plåtar, och 6 ½ tunna rogh 
och korn, tilhopa. Hwarpå Pehr Andersson aflade sin eed, eij mehra hafwa emottagit. Til 
kiöttet nekar aldeles. Men en gammal klädeskiortel kiöpt af baggarna, som h. öfwerstens piga 
tilkommer. Erkänner rätten skiähligt at den tilbaka restituerar, effter h:s excell:tz högwälb. h:r 
gouverneurens resolution, hwilken kiortel ähr ibland Pehr Anderssons saker aresterat. Och 
een liten barnkiortel uthslitin, som straxt uthlefwrerades, och hans egna sampt huuskiäringens 
saker h. Britas, togo dhe hwar sit igen.  
 
4. Wälb:ne h:r öfwersten Åke Ulfsparre af Lars Jonsson i Halfwarsgiärde prætenderade 14 à 
15 obarkade hudar, hoos honom insatte af capitein Ankarlijn. Lars Jonsson dher emot opwiste 
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h:r capiteins Ankarlijns egenhendigt qvittentz af d. 25 augusti 1677, dher utij Lars Jonsson 
qvitteras hafwa all hans saker ifrån sig lefwererat, som danske generalen [Reiholl von Hoven] 
haar honom cederat at behålla. Hwarföre befrijas Lars Jonsson ifrån denne prætension. 
[fol. 14v]  
 
5. Oluf Olufssons hustru i Harkie, h. Agnis Månsdotter och corp. Carl Mårtenssons h. 
Gertrud Olofsdotter effter aflagd eed bekände eij mehra hafwa til förwahrings tagit af wälb:ne 
h:r öfwerstens Ulfsparres saker, än tilförne bekändt ähr, neml. h. Agnis 6 al. rödt bondkläde, 
och h. Gertrud 1 stor spegel, och icke mehra tagit eller förwarat, hwilka saker åter lefwererade 
ähre straxt wid h:r öfwerstens återkompst. 
 
6. Wälb:ne h:r Åke Ulfsparres regementskrifware mons:r Petter Moback, som fullmechtig 
ähr på heele regementetz wäg:r, afhörde den eedh Pehr Persson i Wagle sielf tolffte præste-
rade eij hafwa niutit til goda dhe saker som officerarne och dhe gemena hafwa hoos honom 
insatt, som specification innehåller, uthan den norska leutnanten Sandbergh hafwer med 2:ne 
gemena warit tijt och dhem afhemtptat och fördt på Kongzgården. Derföre Per Persson ifrån 
detta tilmähle libereras. [fol. 15r]  
 
7. Pigan Gunborg Jonssdotter som hafwer tient i Håff berättade, när som ländzman Anders 
Pehrsson tillika med kyrckiowärdarne på Frössöön intogo kyrkiotijonden, så uthlefwererade 
dhe genast uth cronones deel till allmogen at mältas \och en deel til att/ torckas och bakas. 
Men kyrckiones tertial, som war 4 tunnor, hafwer ländzman Anders Pehrsson försåldt til 
skomakaren i Lockne Nils Gie[r]lofsson 3 tunnor korn och til kyrkiobyman Pehr Andersson 1 
tunna korn. När wälborne h:r öfwerste Ulfsparre hemkom ifrån Medelpad och förnam det \den 
förrymbde/ Anders Persson hafwer korn försålt i Håff, dy hafwer h:r öfwersten dhem 
imponerat be:te korn restituera, hwilket och \sedermehra/ ähr effterkommedt och betalt.  
 
8. Kyrckiowärden Hemmingh Olufsson i Wästbyen witnade at den danske befallningsman 
Jöns Larsson Skifwe hafwer gifwit befallningh att kyrckiotijonden skulle intagas, hwilket pro-
wiandtskrifwaren förrättade och dem intogh i Håfz kornladu, effter eij rum waar i kyrckioher-
berget för \ammunition och/ proviandt skuld. Til kyrckiones tertial war lembnadt 4 t:r til wijn-
korn, som den danske ländzman Anders Persson emottogh, hwilket han sedermehra försålde 
när han med fienden afdrogh.  
 Kyrckiowärden Oluf Månsson i Tanne witnade sammaledes som den förrige. 
 
9. \Wördig och wällärde h. Elias Oldberg prætenderade å kyrckiones wäg:r det Frössöö 
kyrckia må för 1677 åtniuta sin tertial som annorstedes här i landet. Fördenskuld aflade/ 
socknskrifwaren Jonas Olufsson sin eedh \och dher hoos imponerades/ inläggia een richtig 
tijondelängd på all den tijonde spanmåhl som uthlefwereradt ähr til allmogen at torkas och 
mahlas, hwar af een deel ähr inlefwererat til magazinshuset emot qvittantz. [fol. 15v] Hwarföre 
rätten pröfwar skiähligt, att Frössöö kyrckia bekommer tertialen, så här som annorstedes kring 
om hela landet til wijnkorn. Men twådelan af intagningen ähr cronan tilhörigt, som cronones 
opbördzmän föra sigh til recknings, hwilket ländz- och tolfmän hermed imponeras uthan 
försummelse sådant wärckställiga.  
 Angående dhe 4 t:r korn som den förrymbde ländzman Anders Persson haar til Nils 
skomakare i Lockne och Anders Persson [skall vara Per Andersson] kyrckiobyman försåldt 
\af kyrckiotijonden/ skal dher om ransakas, hwilka förmehnas wälb:ne h:r öfwersten Ulfsparre 
haar fordrat tilbaka, dher så befinnes böhr hwar och een sin deel oafkortat åthniuta.  
 



 112  

 

10. Tolfman Swen Jonsson i Knytta aflade sielf siette sin eedh uti regementskrifwarens Petter 
Mobackz närwaro, som leut:ns Samuel Mattzons fullmechtigh ähr, \hwilket leut:n sielf samb-
tyckte,/ intet något hafwer niutit af leutnantens saker och ägendomb, opwijsandes dessuthan 
Rasmus Mårtenssons zedel at låta \den danske/ trumbslagaren föllia alla dhe saker som dhe 
swenske tilhöra derföre han [Swen Jonsson] och frijkännes.  
 
11. Erich Erichssons hemman i Östberg opbödz första gången, kiöpt af rätta [odels- och] 
bördemännerne för 66 r.d:r, bestående af 3 ½ tunl:d. 
 
 
  
 

Ting 15 november 1678  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3161, fol. 611v–614r, RA. Komplettering 
från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 96r–103r, ÖLA. 
 
Anno 1678 den 15 novembris höltz laga ting på Frössöön med allmogen af Sunne giäldh, när-
warandes cronones befallningsman wälb:de Jonas Flodin, tillika med dhe tolf edzworne 
nämbdemän.  
 Rechart Hemmingsson i Långåker  Oluf Andersson i Fänbyen 
 Oluf Andersson i Mälbyen  Jöran Erichsson i Torp  
 Pehr Persson i Wagle  Pehr Biörsson i Haara  
 Swen Jonsson i Knytta  Lars Olufsson i Swidie  
 Nils Keelsson i Behlsta  Anders Erichsson i Månssåsen  
 Oluf Olufsson i Bergom  Pehr Olufsson i Giärde 
 
1. Anders Erichsson i Månssåsen och Pehr Olufsson i Giärde aflade sin nämbdemans eedh.  
 
2. Agnis Bengtsdotter, född i Nääs sochn och Åsa by, bekänner sigh hafwa hafft olåfligit 
omgängie med een gefrieder [menig i underbefälstjänst] af dhe danske uti Steensgården på 
Frössöön, Håkan Erichsson be:d, förledin augusti månad 1677, då dhe danske inföllo i landet, 
och aflat med honom barn, hwilket föddes sidst in aprili 1678, som fattas på hennes tijd 5 
weckor, och blifwer allenast effter hennes bekännelse 35. Dock, effter alfwarsam förmah-
ningh bekände rätta lägersman wara een av finsoldaterna, Jöns Persson be:d, af h. öfwerstens 
wälb:ne h:r Åke Ulfsparres compagnie, som hafwer henne häfdat uti hööandan 1677, föregif-
wandes för blygsel skuld eij wille på honom bekänna, effter han war een finne. 
 Denna Agnis hafwer tilförne warit lägrader af Jöns Persson Dufwa, sampt af Oluf 
Mårtensson i Simberg, då lagl. plichtat, hwarföre effter Kongl. håfrättens resolution 
fördubblas hennes boot [fol. 612r] så offta hon återkommer, blifwer tredubbelt 80 m:k s.m:tt. 
Denne hade icke at böta med, dy plichtade hon med kroppen.  
 
3. Dato angaf cronones ländzman Hans Larsson Biörkman i rätten fendrickens Erich Erichs-
son Findberghs hustru, Anna Erichsdotter, född i Kougsta by och Lijdt sochn, hwilken hafwer 
uti sin manss frånwaru, som nu fängzligh ähr i Norrige ifrån anno 1677 in til datum, födt 
oächta barn förledin Michaelis tijd 1678 och bekänner ingen annan wara barnafadren, än 
majoren af findska infanterie wälb. Claës Jägerhorn, hwilken henne några weckor före juul 
1677 häfdat och aflat tilhopa barn som föddes förledin Michäelis tijd 1678 den 27 septembris. 
Denne major Jägerhorn ähr een giffter man, hafwer förledin decembris månad 1677 kommit 
til qwarter i Åkerängh, dher h. Anna haar på sin mans wäg:r tilhållit och waarit, alldenstund 
för fiendens infall fendrichen hafft sine qwarter, och altså han henne straxt antagit som sin 
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förstånderska, och förleden februarij månad 1678 hafwer majoren tagit afskeed ifrån Jempte-
land och reest heem till Finnlandh. 
 Effter allwarsam förmahningh kunne Anna eij förmåås til någon annan bekännelsse, 
uthan inständigt blifwer wid som för bemält ähr.  
 Tolfman Swen Jonsson i Knytta och Elias Swensson i Nampn witnade wara befalte af 
ehrewyrdige kyrckioherden höglärde mest:r Jöns Petræo att ehrfara hwilken barnafadren 
woro, huru hon och i sin födzlotijd haar bekänd, hwilke effter jordgummornas relation bety-
gade h. Anna hafwer på ingen annan bekänd medan hon plågades med och uti barnafödslen 
[fol. 612v] än på ofwanbemelte major Cläes Jägerhorn. 
 Hennes man fendricken Erich Findbergh ähr a:o 1677 blifwin af dhe danske fångin och 
tillika med dhe andra til Norrige öfwerförder, hafwer allenast fått ett bref ifrån sin man, uti 
Norrige skrifwit, med regementzpredikanten h. Pehr Rochstadio, af samma regemente, som 
tillika med 2 andra präster blefwo der ifrån dimitterade, då Erich Findbergh lefde. Altså slute-
ligen pröfwar rätten hennes man warit i lijfwet när deras omgängie först begyntes, förden-
skuld så mycket mehra denne ringa rätten hafft fogh och skiähl att låtit Anna Erichsd:r öfwer-
gå een definitiv sentens, men effter den 14 puncten af rättegångsordinantien (alldenstund ma-
joren frånwarande ähr) remitteras först denne saak uti underdåhn ödmiukheet til högl. Kongl. 
håfrättens högwijse och nådige omdöme. 
 [Så wara passerat betygar häradzhöfdingz doom, wä..[?] hafwande ut supra.] 
 
[Följande två stycken i häradsrättens version, fol. 98v, är överstrukna: 
 Såsom Anna Erichsdotter eij kan undfalla, uthan för rätten bekänner och tilståår \med 
ingen annan, uthan/ hafwa hafft olåfligen beställa med den giffte majoren wälb. Claes Jäger-
horn, som tillhåller i Finlandh, hwarföre effter Gudz och wärldzligh lagh \kan denne ringa rät-
ten eij befrija \Anna Erichsd:r/ ifrån lijfzstraffet, uthan till föllie af/ Levit. 20 v. 10 & Deut. 22 
v. 22 sampt 5 cap. Högmåhlab. L.L, döma till döden. 
 Angående majorens wälb. Claës Jägerhorns saak, som frånwarande ähr och priviligerat 
persohn, såwäl som hennes, remitteras i all underdåhn ödmiukheet till högl. Kongl. hofrättens 
nådige resolution och höghwijsa omdöhme.] 
 
4. Karin Larsdotter, född i Lijdt och Häggienåås sochn bekänner sigh hafwa förleden Wår-
frudags tijd 1677 hafft olåfligit omgängie med Nils Hindersson, Wästerbottens soldat af h:r 
öfwerstens wälborne Åke Ulfsparres compagnie, och aflat med honom barn, hwilken föddes 
förledin juultijdh 1677. Denne Nils Hindrichsson ähr förleden wåhras uthcommenderad til 
Skåhne, och intet återkommin. 
 Så emedan intet ächtenskap ähr uthlåfwadt, hwarföre effter Kongl. håfrättens resolution 
saakfeltes 20 m:k s.m:tt. Nils Hindrichssons saak opskiutes til hans återkompst.  
 
5. H. Karin Pehrsdotter, född i Åås sochn, hennes man Anders Jöransson dragoun rymbde 
a:o 1674 til Norrige. [fol. 613r] Om han än lefwer, weet hon icke, uthan bekänner hafwa hafft 
lägersmåhl med major Weijers hakaskytt, Anders be:d, förledin fiohl sommar 1677 i skogen, 
då hon giette boskapen, aflat med honom barn, hwilket föddes förledin wåhras. Denne Anders 
ähr förreest med sin major till Wästerbotten och eij ähr åter kommin. 
 När dhe norska förledit åhr woro här i landet, hafwer hon frågat effter sin man, men ingen 
kundskap fått af honom. Hade han warit i lijfwet förmehnar hon wäl, som andra, hafwa heem-
kommit.  
 Altså pröfwar rätten skiähligt, at Karin för änkelt plichta effter Kongl. håfrättens resolu-
tion 20 m:k s.m:tt. Denna har intet att böta med, dy skal hon plichta med kroppen.  
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6. Märit Olufzdotter i Stackrijs, bekänner sigh under ächtenskapz låfwen hafwa hafft 
lägersmåhl med een bagg [norsk] soldat, Christopher Hindrichsson, under öfwerste Schultz, 8 
dagar effter Michäelis 1677. Aflat tilhopa barn, hwilket föddes 14 dagar för Olufzmessa 
nästförledin, som ännu lefwer. Denne soldat hafwer och wid hans afmarcherande fixerat af 
henne een tridiemans pälss. Såsom [hon] ingen annan lägersman haar hafft, altså effter Kongl. 
håfrättens resolution saakfältes 20 m:k s.m:tt. [Tolfman Olufson caverade för bötterne.] 
 
7. Œconomus templi wyrdige h:r Elias Oldberg kiärade till ländzman Hans Larsson 
Biörkman effter Sunne och Frössöö kyrckias båårkläde, som h:r öfwerstens wälborne Åke 
Ulfsparres fendrich och hanss betiente hafwa ifrån sigh lefwererat i Frössöö kyrckian, som h:r 
öfwersten den 20 februarij 1678 sigh förklaradt hafwer. Länsman Hans Larsson föregifwer 
och instendigt nekar kunna [fol. 613v] draga sigh til minnes detta båårklädet hafwa emottagit 
eller eij. Dher ifall han det giordt, hafwer det ibland hans andra saker, som han måst qwar-
sättia, lembna i fijendens händer, uthan han med hustru och barn måste salvera sigh med 
flyckten. Och elliest nekar det hafwa emottagit i kyrckian af fendricken, men omsider påmin-
ner sigh det wara inkommit i hans gård, men på hwad sätt weet han icke. Såsom länssman 
disputerar h:r öfwerstens bref, alltså syhnes nödwändigt det witnen komma tilstädes, och 
besynnerlig den som hafwer lefwereradt länsman bem:te båårkläde i kyrckian, med dhe flere 
som hafwa warit tilstädes. 
 Altfördenskuld effter lagh och laga process opskiutes til näste laga tingh, då witnen måtte 
comparera. I medler tijd remitteras detta til wälb:ne h:r öfwerstens gunstige förklarningh. 
Hwilken inkom den 18 novemb. med begäran att länsman skulle stäm-ma honom til näste 
tingh, och dher på resolverades af rätten, att bägge parterna då comparera.  
 
8. H:r öfwersten wälborne Åke Ulfsparre, genom sin fullmechtig fiscalen wäl:tt Pehr An-
dersson Lind, skriffteligen insinuerade wälborne h:r öfwerstens beswär emot capiteinskan sal. 
Nils Nilsson Grijpz änkia h. Elizabet Törrisdotter för det obefogade taal hon haar utij h:s 
excell:tz högwälborne h:r generalens och fru generalinnans sampt flera cavalliers närwaro 
obetänckt sagdt, så emot sigh som tingsrätten. 
 Tolfmän Oluf Olufsson och Oluf Andersson i Bärge, som capiteinskan d. 13 novembris 
stembdt hafwa, föregifwit eij wara lagligen stembd, dels och wara hennes änkiestånd, eij för 
denna gången kunna [fol. 614r] swara. Elliest dessuthan i gåår och dagh warit hård blåst och 
med bååt eij kunna öfwerkomma. Altså imponerades capiteinskan til näste laga ting swara, 
eller lagligen plichta.  
 
9. Erich Erichssons hemman i Östbergh opbödz andra gången, kiöpt utaf rätta arfwingarna 
för 66 r.d:r, bestående af 4 ½ tunland.  
 
10. Pehr Swensson i Steengiärd, som på Hackåås laga tingh d. 24 octobris pålagd blef com-
parera, att swara Anders Siulsson i Haara för een slijpsteen och jernweef, werderat för 3 m:k 
s.m:tt, så emedan Pehr Swensson sielf bekänner och eij undfalla kan, iu wara Anders Siuls-
sons slijpsteen, som ähr hoos sig igenkänder och fråntagin. Hwarföre effter Kongl. strafford-
ningh pålades honom gifwa måhlsäganden sitt igen och plichta tredubbelt, som blifwa 9 m:k 
til treskifftes.  
 
11. Länsman Hans Larsson Biörkman stembdes til näste laga tingh at swara sal. Ifwar 
Hemmingssons änkia i Steensgård, h. Ingiähl Olufzdotter, för den häst han af henne til kiöpz 
emottagit.  
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[Följande onumrerade paragrafer finns bara i häradsrättens version] [fol. 99v]  
 
Proviandtmestaren wäll:de Pehr Erichsson Niure insinuerade een specification på dhet pro-
viant och pertzedlar som woro i förråd i magazinet, så i Wästerhuus, när dhe danske inföllo 
den 14 augusti 1677, som effter h:s excell:tz högwelb:ne h:r generalens order blef i magazins-
huset opbrändt. 
 Bewilliades af nämbden och almogen attest att magazinshuset blef afbrändt, men huru 
mycket af dess qvantum dher i war, kunne dhe icke attestera. 
 
Rätten finner skiähligt, efftersom Hackååsboerne åhret tilförenne hafwa påkostat på Walle-
sundz färian 1 tunna kiära och så mycken spijk som behöfdes, det Sunne tingelagh ähr nu för-
plichtade för detta åhr betahla Jöran Erichsson i Torp 6 orters arbetes löhn. [fol. 100r]  
 
Emedan änkian h. Gertrud i Walle, som odelsman ähr, sampt contrahærenten Oluf Olufsson i 
Swedie ähre eij tilstädes, eij heller lagl. stembde, som tillika med ländzman Hans Larsson 
skohla swara befalningzman wälb:de Nils Olufsson Hällman för den halfwa åhrswäxt som på 
Walle hemmanet ähr fallit och inbärgat, hwarföre opskötz detta til näste laga ting, då parterne 
å bägge sidor skohla med sine witnen och skiähl comparera, dher parterne emedlertijd eij 
kunna förlijkas. Arresten angående, som befall:n wälb:de Jonas Flodin den 18 septemb. 
förledin giordt hafwer, skal än widare stå in seqvestro til lagligit uthförande. 
 
Det bekände \landbonden/ Oluf Jönsson i Walle, som tilstädes war, det ländzman Hans Lars-
son accorderade med honom på befallningsmans Nils Olufssons wäg:r, och icke på någon 
annars wäg:r. [fol. 100v]  
 
D. 18 novemb. insinuerade för detta befalningzman wälbetrodde Niels Olufson Hellman 
genom förståndigh Peer Olufson Öhman effter gifwen fullmacht de dato Hernösand d. 29 
octob. sistledne, sigh hafwa ingåt contract medh Oluf Olufson i Harke och Oluf Jönson i 
Walla att dhe skola bruka Wallahemmanet till hälften, som dhes contract, daterat Gärde d. 6 
augusti a:o 1678 uthwijsar, och lofwat tillställa gumman hust. Gertrud, som odalsrätten i 
hemmanet Walla äger, 1 ½ t:a korn, och böndren stå sielfwe uthsädet och inberga höö och 
sädh och niuta halfparten sedan för sitt arbete och Nils Helman andre halfparten emot 
uthlagornes erläggande, dhem han wijsar sigh betalt först till magazinet för julij månadtz 
giord 1/2 t:a korn, 1 pund kiött, 2 ½ m:k smöör hoos befalningzman Flodin insat 25 dal. 26 
öre sölf:rm:t till dhes någon det affordrardes warder, Hellman bewijsar och sigh haffwa medh 
sin egen öök bruka hemmanet uthom huilken hemmanet måst ligga ödhe. 
 Män såsom att bådhe Oluf Olufson i Härke och Oluf Jönson [texten fortsätter på fol. 102r] i 
Walla skulle gifwa befalningzman Hellman 2 dal:r sölf:rm:t för dhe brukat hans häst i 
förledne wåhr och major wälb. h:r Carl Gustaf de Charlier, som hemmanet emottager, 
betahlar för giord gierdh aff Helman och annat uthstådt arbete omkostnadt skall giffwa bem:te 
Helman 4 dal:r sölf:rm:t och gumman hust. Gertrudh, som odalrättigheeten äger, bijbehålles 
medh dhet contract som medh Helman uprättat är, och bekommer i förrådh 1 ½ t:a korn och 1 
skrinna halm. 
 
Dito bewilliades befal:n Niels Hellman een witnesskrifft om hans förhållande om ödhes-
hemman, nembl. att han aldrig neekat någon dhem slå eller bruka enär dhe ondt och gott 
bruka wille medh slått, antingen det war donation eller immediate crone. 
 
Wördige och wällärde h:r Elias Oldeberg kärade till kyrkiowärdarne Hemming Olufson i 
Wästbyyn, som uthlänt kyrkiones lijna i Frössöhn till artolleriet och dhen intet igenfordrat, 
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som war godh för 1 ½ dal:r sölf:rm:t, det han Hemmingh tillstådt och blef resolverat att han 
gif:r kyrkian 6 m:k sölf:rm:t igen emedan han försummat lijnan igenfordra dhen tijdh 
[fol. 102v] officerarne, nembl. capit. Joen Gulichson, som henne emottog, war i landet och söke 
sedan Hemming Olufson höga öfwerheeten det bästa han kan och gitter. 
 
[Inhäftat utkast, svårläst, fol. 101r] 
 
Ehuruwäl befalningzman Helman dhen 9 april skreuit Bohman[?] till och ..d..sagt[?] 
hemmanet Walla men sedermera som osant[?] är[?] cortraherat å nyo medh förordh att 
bondhen skall blifwa för inbördes tunga befrijiat hwilket eij ske kundhe medh andre major 
Schale [Charlier], som på sin tienst för ..[?]qwotering det innehafwer befrijar[?] som medh 
samma hemmans bruk hafr sigh interimswijs \i medler tijdh/ inlåtit, men till att förekomma alt 
skadeligit som af långlig[?] process föllia will, finner retten skäligt att befalningzman wälb. 
Helman bekommer sina uthlegdhe peng:r s.. för giärdh och hästlego, beräknandes hel.. 
giärden med noga ta..t 4 d:r sölf.m:t som major Charlier betalar, dito Olof Oloffson i Härke 
och \Oluf Jönsson/ halfua grödhan för Walla gården 1/2 t:a korn à 2 d:r sölf.m:t, 1 pund kött 1 
d:r, 2 ½ m:k smör 8 öre, blifwer 3 d:r 8 öre sölf.m:tt och för hästlego 2 d:r sölf:rm:tt, men 
änkian hustro Gertrud, som odelsrättigheten äger, bijbehålles med det contract som med 
Hellman oprättat ähr och bekommer i förråd 1 ½ tunna korn och een skrinna hallm. 
 Så wara passerat betygar häradzhöfd. etc. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 19–20 februari 1679  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3162, fol. 682r–686r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv: protokoll saknas. 
 
Anno 1679 den 19 och 20 februarij höltz effter h:s excell:tz gouverneurens höghwälborne h:r 
Jacob Flemingz order och befallningh i Lund och Brundflodh den 13 hujus extraordinarie 
tingh och ransaakningh på Frössöö Kongzgård, närwarandes cronones befallningzman wälbe-
trodde Jonas Flodin tillika med dhe tolf eedsworne nämbdemän. 
 Rechart Hemmingsson i Långåker Swen Joensson i Knytta 
 Pehr Pehrsson i Wagle  Nils Keelsson i Bählsta 
 Jöran Erichsson i Torp  Pehr Biörsson i Bräcke 
 Oluf Olufsson i Bärge  Pehr Olufsson i Giähle 
 Oluf Andersson i Mälbyen  Anders Erichsson i Månssåsen 
 Lars Olufsson i Swidie  Oluf Jönsson i Degernähs 
 
1. Dato företogs saken emillan h:s excell:tz h:r generalmajoren wälborne Anders Plantingh 
och hans förr detta arrendator, landskrifwaren wäl:tt Daniel Olufsson Hällman, angående dhe 
orichtigheter som igenom landskrifwarens eget wållande ähr förorsakadt i det han a:o 1675, 
1676 och 1677 hafwer uthan någons låff och tilstånd angripit wälb:ne h:r generalmajorens 
frälsses donationsräntor, emedan han war i Tyskland och fiendeland, och effter egen god-
tyckio och behagh dher om disponerat, huru han haar sielf wehlat uthan någons order, altså 
hafwer rätten effter noga betänckiande tagit bägge parternas skiehl under händer och befunnit 
som här effter föllier. [fol. 682v]  
 Effterskrefne penningeposter blifwer landskrifwaren wäl:tt Daniel Olufsson skyldigh til 
h:s excell:tz wälborne h:r generalmajoren. 
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        s.m:t 
 1. Af missreckningh på Kongzgårdens uthreckningh och öde     30: 31: – 
 2. Omkostningh angående Kongzgården, Öfwerbyn och Wången som landskrifwaren 
opförer 275: 26: 20, beståår h:r generalmajoren, undantagande     44:  8: – 
 3. För 2:ne dragouners rustningh opförer landskrifwaren 167: 5: 8. Rätten finner skiähligt 
eij högre för bägge dragounerustningar beräcknas än 137: 5: 8, restitueras derföre af landskrif-
waren       30: – : – 
 4. Jägmestaren wälb. h:r Gustaff Plantting bekommit uthan order, som landskrifwaren 
derföre böhr betahla, och sökie sin man igen det bäst han gitter     51: 10: 16 
 5. H.r majoren wälb. Carl Gustaff de Charlier sammaledes bekommit uthan order, som 
skal betahlas       50:  – : – 
 6. Föregifwer landskrifwaren hafwa lefwererat til h:r majoren wälb. Carl Rutencrantz på 
h:r generalmajorens wäg:r, som honom beståås, dher å bewijses wederbörandens qwittobref, 
eller han wid sin heemkompst erkänner hafwa samma summa undfångit. I medler tijd 
debiteras     320:  – : – 
 7. Hwad dhe 380 d:r s.m:tt widkommer som föregifwes wara kombne i fiendens händer 
a:o 1677 i Brundflod, kan intet beståås, effter det befinnes i samma post warit major 
Rutencrantz penningar, det landskrifwaren omsider måtte bekänna, [fol. 683r] men icke förr än 
hans egen dräng, Oluf Mattzon, effter edz afläggiande det honom öfwertygade, men ingen 
effterrättelse huru mycket hwar och een tilhörde, hwarken af landskrifwaren eller drängen. 
Dess förutan hafwer Daniel Olufsson uthom h:r generalmajorens order eller befallningh egen-
willigen angrijpit räntan pro a:o 1675, 1676 och 1677, och effter sigh behagh der om dispo-
nerat, och emedan een sådan dristigheet är af honom föröfwadt, finner rätten skiähligt att 
landskrifwaren betahlar desse     380:  – : – 
 8. Dhe 150 d:r s.m:tt som landskrifwaren afförer i sin löön för alla 3 åhren kan eij honom 
för tijden gott giöras förr än alt blifwer richtigt, dock lembnas sådant till wälborne h:r general-
majorens gunstige behagh, dy opföres    150:  – : –   
 Summa   1056: 17: 16 
 
 9. För Uhne Månssons gård i Knytta böhr generalmajoren bekomma 20 skyhler korn och 
7 ⅓ lass höö, som berecknas för 3 tunnor korn. Dito restituerar landskrifwaren Daniel Olufs-
son 5 skyhler korn af Elias Swenssons hemman i Nampn för 1675 à 1 ort skylen wärderat, och 
4 lass höö à 2 d:r k.m:tt lasset. Dito[?] för 1676 6 skyhler swagt korn, som kunne gifwa 1/2 
tunna korn. För 1677 blifwit ...[?] af Uhne Månssons gård i Knytta 4 skrinnor à 2 d:r koppar-
mynt. 
 10. Af dhe 24 tunnor spanmåhl som hafwa a:o 1677 tagit i behåld wid fiendens afmarch, 
dheraf effter contractetz lydelse böhr h:r generalmajoren [bekomma] korn 12 t:r. [fol. 683v]  
 11. Anbelangande dhe 96 tunnor som h:r generalmajoren prætenderar igenom sin 
fullmächtig regementzskrifwaren wäl:tt Johan Johansson, förklarar Daniel Olufsson sig såle-
des att den haar legat i cronones commissbod, wid fiendens ankompst, dher igenom blifwin af 
fienden betagin. Såsom landskrifwaren med inga witnen kan bewijsa huru stort dess qvantum 
warit hafwer, dy pröfwar rätten skiähligt det landskrifwaren effter 8 cap. Kiöpmålab. L.L. 
eedeligen sielf tolffte bekräfftar samma tijdh warit så många tunnor i förråd som påyrkias, och 
det [på] näste laga tingh. 
 12. Hwad emot inventarium anno 1674 den 28 julij att[?] boskapen ähr borta blifwit, 
hafwer landskrifwaren effter h:r generalmajorens tillåtelse sielfz sins egen eedh betygadt eij 
mehra warit i behåld som sedermehra till h:r generalmajoren ähr lefwererat, nebl:n 8 koor, 14 
fåår, 7 getter och 5 wintring..[?] swijn, som skal inlefwereras nästkommande wåhr. 
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 Anno 1679 den 26 februarij, som ähr intra fatalia, inlade landskrifwaren wäl:tt Daniel 
Olufsson 3 m:k s.m:tt wadpenningar, emot 7:de puncten angående dhe 380 d:r silf:rm:tt som 
fienden haar borttagit. [fol. 684r]  
 
2. H:r öfwerstleutnampten wälb:ne Albrecht Johan Weijer, genom sin fullmächtig fend-
ricken Christopher Bohman, insinuerade een specification på åthskillige saker som han haf-
wer qwarlembnadt uti sitt qwarter hoos h. Margareta Persdotter i Bärge, hwilke fienden dhe 
danske a:o 1677 hafwa borttagit. H. Margareta föregifwer ingen nyckel hafwa til samma 
bodh, dher sakerna woro uthi, uthan fendrickens hustru hafwer wid fiendens infall i landet 
blifwit af major Weijer på Frössöön heemskickat at afhempte hans bästa kläder och skriffter 
uhr[?] boden, den sedan igenläst och fördt nyckelen til ...[?] med sigh uthföre til Medelpad. 
 Margareta beropar sigh på witnen, huru tilgångit war, nembl. Lars Jonsson i Halfwar-
giärde, effter aflagd eed witnade att a:o 1677 wid fiendens infall hafwer en leutnant af dhe 
danske, Erich Andersson Sandberg, tillika med några soldater kommit kiörandes tijt med en 
kärra, hafwandes een huggyxa, och slagit opp dörren, sakerna som dher inne woro uthkastadt, 
på kärran lagdt och bortfördt, både kläder och barkade hudar, men kornet stod qwar i boden. 
H. Margareta hafwer til h:r öfwerstleutnanten Weijer en[?] tunna betalt, dhe öfrige togs bort 
til hästarna ...[?] grynkorn[?]. 
 Oluf Persson i Bärge effter aflagd eed witnade det leutnanten Sandberg hafwer befalt 
föllia til h. Marget i Bärge att see på de saker han skulle uttaga, sedan han dörren haar med 
yxa sönderslagit. [fol. 684v]  
 Oppå tilfrågan nekar och, icke sedt hoos h. Margareta några saker, hwarken förr eller 
sedan i hennes huus, öfwerstleutnampten tilhörige. 
 Af fåårskinnen sade danske leutnampten skulle giöra sigh een pälls af, och dhem tillika 
med dhe andra sakeerna borttogh. Loo och krutkaggar war qwart i boden, som han eij 
borttogh, hwilke wid h:r öfwerstleutnantens återkompst ifrån Medelpad lefwererade honom 
tilbaka, sampt een tunna korn. 
 Altså pröfwar rätten skiähligt at h. Margareta förskohnes, som witnen eedeligen effter 
lagh henne derifrån befrija. Hwad privat skuldfordran elliest widkommer, som emillan h:r 
öfwerstleut:n och h. Margeta kan wara, sökes lagligen, om icke någon förlijkningh emillan 
kommer. Men om kornet, humblan och ströhmingen skal h. Margareta än widare giöra reedo 
före. 
 
3. Den 20 februarij 1679 företogs, effter h:s excell:tz gouverneurens högwälborne h:r Jacob 
Flemmings order och befallningh, åter saken emillan h:r öfwerstleutnanten wälb:ne Johan 
Bickertoun och Månstadboerne om det insatte kiärrlass hoos Oluf Persson Krass, som 1678 
åhrs protocoll af den 25 octobris widlyffteligen innehåller. Dy examinerades effterskrefne. 
 Gamle ländzman Jacob Hansson oppå rättens tilfrågan [fol. 685r] bekände hafwa hördt af 
tolfman Anders Båhlsson i Bierme, det den danske ryttmestaren, Ryyn be:d, hade specifica-
tion på kiärlasset, förr han råkade hakaskytten i Biärme och wiste grant hwar dhe insatte 
woro. Tolfman Anders Båhlsson i Bierme, effter aflagdh eed, witnade, när som ryttmestaren 
Ryyn inkom hoos honom frågade han effter Pehr Swensson, som hafwer hyst[?] finnsoldaten, 
framwijsandes een förteckningh öfwer sakerna, hafwer Anders blifwit befallt af ryttmestaren 
gå till Pehr Swensson effter finsoldaten, det han giorde, frågandes honom, hwad saker som på 
kiärran woro? Swarade een stoor klädessäck, några byttor med smör och andra saker etc., 
förmehnandes att ryttmestaren hafwer dherom fått kundskap i Owijken. Oluf Persson Krass, 
hoos hwilken kiärrlasset blef innsatt, bekänner i förstone eij warit hemma när hustrun godzet 
emottog, uthan sedermehra heemkom och dhet om händer tagit uti finnsoldatens närwaro til 
förwahringhz, effter kärran war sönder gått och skiutzbonden ...[?] dragit bort med hästen. 
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 Lendzman Erich Olufsson i Sahlom effter aflagd eed witnade hafwa hördt at dhet hafwer 
gått i taal det Pehr Swensson i Bierme och Oluf i Myr hafwa bemelte[?] kiärlass först oppen-
baradt. Men sedan den danske ryttmestaren war kommin hijt öfwer Sannelandet, hafwer han 
först tilfrågat länsman Pehr ..sson i Håff, hwilken hafwer tagit be:te kiärrlass [fol. 685v] om 
händer? Då hafwer han swaradt, eij afwetta, hafwer ryttmestaren honom tiltahlat hårdeligen, 
eij skulle wetta hwad som i socknen passerat, hafwer han måst bekänna huru med be:te kiär-
lass ähr tilgånget, det wara inbärgat i Månstad byy, hoos Oluf Persson Krass. 
 H:r öfwerstleutnantens Bickertouns mågh, capiten Brandes, begärade det Jacob Hansson, 
Oluf Pehrsson i Månstad och Jöran Michelsson i Ollstad imponeras måtte med eed verificera 
sin insinuerade längd på dhe saker dhe hafwa inburit af kiärlasset, hwilket dhe och præste-
rade, att summan in alles blifwer 40 d:r kopp:rm:tt. 
 Emedan som Oluf Pehrsson Krass i Månstad hafwer af oförstånd och eenfaldigheet 
wägrat h:r öfwerstleutnantens wälb. Johan Bickertouns hakaskyttz uthskickade Pehr Swens-
son i Bierme emottaga och afhämpta dhe hoos honom innesatte saker i Månstad, som länsman 
Jacob Hansson, Jöran Michelsson i Ollstad tillika med hakaskytten af een kärra inburit hafwa, 
af orsaak efftersom Pehr Swensson eij wille försäkra honom godzet skulle komma honom wäl 
tilhanda, hwilke saker, effter dheras inlagde och besworne specification ähr wärderat in alles 
för 40 d:r k.m:t, som fienden hafwa fått spaningh på, förr dhe kommo til Nääs sochn, hwilke 
saker blefwo af den danske ryttmestaren Kyyn sedermehra borttagne, [fol. 686r] hwarföre pröf-
war rätten skiähligt att Oluf Person Krass för detta sitt förseende erlägger uti ett för alt 30 d:r 
kopp:rmynt, och således för widare prætension befrijas, hälst emedan äganden sielf ingen 
omwårdnad hafwer hafft om bemelte godz at effterskicka, det[?] dessuthan Oluf Krass hafwer 
tilbudit giöra sigh sielf tolffte frij, hwarken godzet oppenbarat eller hafft någon nytta dheraff.   
 
 
 
 

Ting 30 juni–1 juli 1679  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 166r–171v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3162, fol. 711r–713v, RA.  
 
A:o 1679 den 30 junij höltz laga tingh på Frössön, närwarandes cronones befallningsman 
wälb:de Jonas Flodin tillika med dhe tolf eedsworne nämbdemän.  
 Rechart Hemmingsson i Långåker Jöran Erichsson i Torp  
 Pehr Persson i Nampn   Pehr Olufsson i Giähle  
 Oluf Andersson i Mälbyen   Pehr Biörsson i Bräcke   
 Swen Jonsson i Knytta  Lars Olufsson i Swidie  
 Oluf Olufsson i Bärge  Anders Erichsson i Månssåsen  
 Nils Keelsson i Bählsta  Oluf Jönsson i Degernähs 
 
1. Ramborg Nilssdotter född i Hackås och Nächsta by, bekänner sigh under ächtenskapz 
låfwen wara belägrat af föraren Erich Borgh, och aflat med honom barn, hwilket föddes 
förledin Kyndelsmessa wecka 1679, som än lefwer, tillståår det hon första gången hafft be-
ställe med sigh påsketijden 1678 dher i Månssåsen hon tiente hoos Tage Månssons änkia, och 
sedan Erichsmesso tijd, sampt i pingeshelgen.  
 Föraren Erich Borg härtil aldeles nekar, men Ramborg beropar sig på barnmorskena til 
witnes, när hon i half fiärde dygn qwaldes med barnet, nembl. h. Anna Jeppesdotter, Per 
Erichsons i Månssåsen, h. Gertru Andersd:r, Oluf Thomssons[?] i Backen, hwilke bewitnade 
warit tilstedes och Ramborg förehållit [sanningen] bekänna hwilken som barnefadren skulle 
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wara, då inständigt påstådt det Erich i Borgen ähr och ingen annan. Föraren Borgh bekänner 
fuller legat i säng med henne några gånger, men nekar till wara barnefadren. 
 \från fol. 166v: Och emedan Ramborg instendigt påståår ingen annan barnefader hafwa än 
denne Erich Borgh, som remitteras under krigsrätten, altså saakfältes eftter Kongl. håfrättens 
resolution til 20 m:k s.m:tt.  
 Sockneskrifwaren Jonas Kuut, caverade för bötterna./ [fol. 166v]  
 
2. Lappkohnan Gunnilla Jonsdotter bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med den danske 
schergianten Östen \Siulson/ be:d, som a:o 1677 fångin [blef], förledit åhr 1678, och aflat til-
hopa barn, hwilket föddes förledin wåhras 7 weckor sedan, och lefwer än.  
 Danske schergianten blef a:o 1678 om hösten förlåfwadt här ifrån til Norrige, at resa til 
Herrdahlen och Röroos, sampt några andra fångar, hwilken war een gifft persohn, som a:o 
1677 hade sin hustru med sigh hijt i landet. Så emedan gerningen ähr bekänd, och ingen 
annan barnefadren wara än schergianten, som wärden Oluf Nilsson i Wästerhuus witnande, 
wetta af dheras omgängie.  
 Altså effter Kongl. Maij:ttz strafordningh 1653 18 maij saakfältes lapp Gunnilla til 40 d:r 
sölf:rm:tt, men äger intet at böte med, dy remitterades under wederbörligt excution och 
plichtade med kroppen. [fol. 167r]  
 
3. H. Brita Erichsdotter ifrån Brundflod och Backen, ryttarens Oluf Jonssons hustru, bekän-
ner hafwa i sin mans frånwaru i fiendeland, åt Pommern, hafft olofligit omgängie med een 
Oplandssoldat af capitein Printz compagnie, Jonas Wallius [be:d], och med honom aflat barn, 
hwilket föddes 14 dagar för juul 1678. Lägersmåhlet tilståår hon wara skedt in martio, wid 
pass Gregorij tijd, barnet lefwer ännu. Denne soldat war een ogifft persohn, hwilken uti 
augusti månad 1678 rymbde bort ifrån Mörsill sochn när marchen angeck på Röroos, och intet 
återkommen. Brita föregifwer eij annat afwetta än hennes man Oluf Jonsson skulle wara död, 
effter hon ingen skrifwelsse haar fått ifrån honom, och således förmenat byggia ächtenskap 
med denne. Och emedan gerningen ähr bekändt, och mannen Oluf Jonsson är heemkommen 
med Tysklandzfolket och nu stält sig under dragounerne. Hwarföre effter Kongl. Maij:ttz 
straffordningh a:o 1653 [18 maij] saakfältes den giffte persohnen Brita Erichsdotter till 80 d:r 
s.m:tt (men soldaten Jonas ähr här ifrån bortrymbder).  
 Brita äger ingentingh att böta medh, dy remitterades under wederbörligh execution 
[plichtade hon med kroppen] d. 2 julij. [fol. 167v]  
 
4. Angifwes och kohnan Karin Larsdotter, som hafwer tienst hoos marcatentaren Swen Da-
nielsson, wara belägrader af proviandtmestarens dräng, Pehr Nilsson i Åhrgården, och aflat 
tilhopa barn. Men auditeuren Anders Plantin tager dhem under krigsrätten, föregifwandes 
bägges dheras huusbönder sortera under militien.  
 
5. Swen Jonsson i Knytta beswärade sigh å h. Kerstin Olufzdotters wäg:r det Jon Jönsson i 
Fugelsta hafwer uthan byte tagit til sig 5 getter och 4 unga dito, effter sal. Nils Hansson i 
Nampn, ähr derföre för 14 dagar sedan genom ländzman i Brundflod stembder, men eij 
comparerat, altså effter 33. cap. Ting.b. L.L. saker til 3 m:k s.m:tt.  
 
 Capiteinleutnanten Zackarias Schröder fordrar af Giöhl Olufsson i Måhlstad een hoop 
partzedlar effter sin specification af åtskillige saker, a:o 1677 hoos honom insatte när dhe 
danske bemächtigade sigh landet. Dher af ähr allenast återlefwereradt ett skinbolster, dhe 
öfrige förmehnar han dhet Giöhl skal plichtig wara betahla. Men Giöhl effter capiteinleutnan-
tens anhållande, giorde sigh här ifrån sielf siette frij, eij hafwa någon nytta eller gagn af 
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capit.leut:s saker, uthan wara bortkombne i fiendens händer. Altså befrijades han ifrån hans 
widare åkiäran. [fol. 168r]  
 
6. Sochnskrifwaren Jonas Olufsson Kuut hafwer [med twenne] tolfmän, Nils Keelsson i 
Bählsta och Oluf Jönsson i Degehrnähs, stämbdt capiteinskan sal. Nils Grijps änkia h. Eliza-
bet Törrisd:r    d:r öre 
 för resterande 1676 åhrs kröningsgiärd    4:   7 
 1677 och 1678 åhrs öfwerlop à 1: 11: 12     2: 23  
      6: 30  
 Dito hafwer och landskrifwaren Daniel Olufsson Hällman 
 stämbdt änkian för privat skuldfordran     4: 17 ⅓  
    11: 15 ⅓  
 Men eij comparerat uthan swaradt be:te tolfmän, iagh gåår icke dher effter, altså effter 33 
cap. Ting.b. L.L. saakfältes till 3 m:k s.m:tt. 
 
 Wyrdige h:r Elias Thallin och länsman på Frössöön Hans Larsson Biörkman insinuerade 
een oprättadt förlijkningsskrifft af dato 1 julij emellan dhem bägge, \sedan emillan/ Steen 
Olufsson klockare å den ena sampt Hans Larsson wid 30 d:r s.m:ttz wijte, ingen den andre här 
å widare urgera skal, och emedan parterna inför rätten hafwa med giord handsträckningh för-
lijktz med uthfäste wijte, til pior usus erläggia, dher någon her effter åtahlar, dy kan rätten 
denna deras förlijkningh eij ogilla, uthan hermed approberas. 
 
Oluf Steensson i Ope, ifrån Brundflod, fordrar af sin sons Nils Olufssons rothebönder reste-
rande hufwudlöön \på dhe 60 d:r i kopp.mynt/, nembl. af Måns Påhlsson i Slandrom, Nils 
Handersson i Nampn och Pehr Persson i Wagle, hwar sine 10 d:r k.m:tt, blifwer 30 d:r. Så 
emedan rothebönderna här ifrån sigh eij kunna undandraga, uthan sonen blef till Skåhne uth-
commenderat, hwarföre erkännes dhe förplichtade \såssom andra i landet/ desse resterande 30 
k.m:tt uthan widare opskof betahla til fadren Oluf Steensson. [fol. 168v]  
 
\Förlijkte/ Wälborne h:r general majorens Anders Planttings fullmechtigh, auditeuren wälb:de 
Anders Plantin, insinuerade een protest emot landskrifwaren Daniel Olufsson Hällman för det 
han icke hafwer effter förre ågångne tingsdomb d. 20 febr. 1679 \sigh infunnit/ att lagl. 
bewijsa för dhe 96 t:r korn wara kombne i fiendens händer. Landskrifwaren Hällman skrifftel. 
af den 30 junij \så wäl genom sin utskickade Lars Sundberg/ swarade, beklagandes sit siukliga 
tilstånd eij förmåår någon wägh resa, eller något widare förklara, uthan steller alt under 
execution. 
 Och emedan landskrifwaren eij haar fulgiordt be:te dombs \innehåldh/ med eedz præs-
terande, dy kan denne rätten eij annat sluta än saken gåår in reus iudicatam, och heemställes 
under wederbörligh execution.  
 2. Angående wälb:e h:r generalmajorens begäran at landskrifwaren må påläggias inläggia 
een specification på alt sin befindtlig ägendomb i löst och fast, den han med eed verificera 
kan, så kan rätten sådant eij wägra, uthan landskrifwaren Daniel Olufsson imponeras een 
sådan specification oprätta, som han med eed kan erhålla.  
 Dhe öfrige posterne wälb:ne h:r generalmajoren conditionaliter will hafwa sigh förbe-
håldne, ähr tilförene afdömbde och infattade i tingsdomen af d. 20 febr. 1679, hwilke lembnas 
til h:r executoren. [fol. 169r]  
 
Fordom ländzman i Trappnähs Mårten Jonsson inkallades uhr fängelsset och förhördes om 
han hafwer något emot Mårten Olufsson i Mårtsundh att oppenbara som dhet förliudas gå i 
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swang, hafwa förbudit allmogen i det öfre skiffte widh Mårtsundh eij framkomma til Hallens 
länssmansgårdz. 
 Så berättar Mårten Jonsson sine ord så wara i den mehning fallne, när alarm kom ifrån 
Hammardahl d. [lucka] febr. til Brundflod landztingh hafwer generalmajoren wälb:e Anders 
Plantingh låtit utgå skriffteligh befallningh til Hallen effter 15 st. hästar, hwilke skickades til 
Frössöö Kongsgård, men sedermehra anlände 8 lass med proviandt ifrån Hackåås sochn som 
skulle föres opp til Järpe skantz, då hafwer Mårten Jonss. skickadt Erich Jonsson i Möckel-
åsen til Gåije effter 6 hästar, men effter det var i ett annat skiffte, frucktade Mårten Olufsson i 
Mårtsundh att när lasten komme til sit skiffte då inga hästar woro i förråd, hafwer han genom 
bud hindrat Nils Jeppesson i Gåije, och Oluf Toresson blifwa hemma. Nödgades altså ländz-
man andra bodet utskicka, nembl. Anders i Kläppe, som sedermera död blef, effter samma 
hästar, n:l. Gunnar i Hogstad, Nils Jeppessons och Oluf Törrissons at framföra proviandt-
lassen op till Mattmar sochn. [fol. 169v]  
 Om hästarna af dhe 15 som skulle skickas till Frössöös marchen, förklarar Mårten Olufs-
son sigh således, hafwa af det öfre skiffte uthnembdt så många som haar påfordrats, och 
skickadt til ländzmansgården. [fol. 170r]  
 
Wyrdige h:r Elias Oldbergh påfordrade åter det båårkläde som af Sunne kyrckia war länt til 
sal. wälborne barons och öfwerstens h:r Åke Ulffsparres frus bijsättningh, som skulle seder-
mehra wara lefwerert til länsman Hans Larsson Biörkman, och ehuruwäl låån bör ledandes 
heemgå, men i anseende at dhet med mehra är kommit i fiendens händer, så at swaranderne 
med flyckten måste sigh salvera, och lembna sin ägendomb fienden til roofz, altså kan rätten 
dhem eij påbörda betahla, helst emedan båårklädet jempte dheras egne saker samma tijd blef-
wo spolierade.  
 
Pehr Jonsson i Haara och Eskil Jönssons änkia ibid. insinuerade een wärderingsskrifft på 
dheras tag[n]e brandskada, nembl. Pehr Jonssons 227 d:r s.m:tt, och änkian 181 ½ d:r. Effter 
nämbdens noga öfwerwägande och til föllie af 37 cap. Bygg. slutades, at desse til någon 
oprättelse \bewilliade tingelaget at dhe/ skohla för 1679 wara frij för inbördes sochntunga, och 
sedan dhem tildeelas tilhopa af hwar röök i hela giäldet, så i Frössöö som i Hallens tingelag 8 
öre s.m:tt propotionaler effter tagin skada bekomma. [fol. 170v]  
 
7. Den 1 julij [angaf i rätten] regementzpredikandten wyrdige och wäll:de h:r Pehr Gestri-
nius huru såsom han a:o 1675 in januario wid Landzborgh an der Warte utij Brandburgs Neu-
marck hafwer fått underrättelsse af någon östgiöteryttare, det ryttaren Samuel Jöransson af 
wälb:ne h:r generalmajor Anders Planttings regemente hafwer i Jempteland \utij en lång tijd/ 
hafft een kohna, Kerstin Jonssdotter be:d, med hwilken han haar rymbdt ifrån sin ächta hustru 
i Östergiötland til Jempteland, dher lefwat tilsamman såsom wigde persohner. Hwilket h:r 
Pehr, då straxt wid Landberg hafwer denne Samuel Jöransson examinerat, och förmådt honom 
til bekännelse så wara tilgånget, men a:o 1677 blef denne Samuel wid Stettins belägringen 
skutin til dödhz. 
 Altså inkallades Kerstin Jonssdotter \och förhördes,/ hwilken oppå rättens alfwahrlige til-
frågan bekände, wara född i Wräta kloster i Östergiötland, och för 14 à 15 åhr sedan tiente 
hon på sal. grefwe Duglas gård Stiernarp hafwer hon, då hon war på sitt 16:de åhr, hafft 
olofligit omgängie med dher warande gårdzfougden Samuel Jöransson, hwilken war een gifft 
man, hafwandes sin ächta hustru, h. Ingebor ben:d, 1/2 mijhl dher ifrån på Wije by, med 
hwilken han haar aflat tilsamman 3:ne barn, som och a:o 1675 förspordes wara i lifwet. 
Sedan, när denne Kerstin Jonsdotter haar blifwit af Samuel Jöransson hafwande på Stiernarps 
herrgård, hafwa dhe bägge rymbdt dher ifrån och fölgdz åth hijt til Jempteland, hafwer 
Samuel straxt stält [fol. 171r] sigh under här stående cavalleriet och sal. öfwerstens wälb:ne 
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Börge Månsson Skiäcktas compagnie. Men oppå tilfrågan nekar Kerstin det ingen prästman 
hafwer dhem i medler tijdh tilsamman wigd, uthan här i Jempteland föddt 7 st. barn, af hwilka 
4 lefwa och 3 ähre döde. 
 Nämbden på sin eedz plicht berättade det sal. Samuel och Kerstin hafwa mäst tilhållit i 
Sunne sochn, \och under tijden i Lijdt sochn,/ och lefwat eenige tilhopa, eij annat kunnat 
förstå, än dhe woro ett par ächta folk. 
 När Kerstin Jonsd:r förnam det Samuel blef död i Stettin 1677, hafwer hon sedermehra 
instält sigh hoos bonden Giöhl Olufsson i Måhlsta och Frössöö sochn, een äncklingh, och 
warit hans förstånderska, dher hon och haar tilhållit med sine barn, och under ächtenskapz 
låfwen bekänner Giöhl Olufsson hafwa aflat med henne barn, som för några weckor sedan 
föddes, hwilket än lefwer, eij annat förståendes än hon haar warit een ährlig änkia [men-
niskia], effter hon een lång tijdh haar tilhållit dher i socknen, tilbiudandes sigh yterligare, dher 
tillåteligit wore af höga öfwerheeten, och för hennes många små barn, ännu willia taga henne 
til ächta. 
 Så emedan Kerstin Jonsdotter bekänner och tilståår intet warit aff någon prästman wigder 
med ofwanbe:te Samuel Jöransson, uthan för 15 åhr sedan, när hon blef aff honom hafwande 
på Stiernarps herrgård [fol. 171v] wid Lindkiöpingh, hafwa dhe effter bägges dheras rådh tagit 
sigh dhet orådet före och rymbdt dher ifrån hans ächta hustru till Jempteland, och uti 
hoordoms last lefwat och aflat tilsamman 7 barn, och det 8:de med denne Giöhl Olufsson i 
Måhlstad. Hwarföre til föllie af Sweriges lagh 5 cap. Högmåhlsbalk. och 1 cap. Tiuf.b. 
Landzl. sampt Kongl. Maij:ttz straffordningh de a:o 1653 18 maij, 1 punct, § ultimo, döhmes 
hon att mista lifwet. Dock först heemställes den ransaakningh och doom under höglofl. 
Kongl. håfrättens nådige resolution och högwijse widare omdöhme. 
 Men Giöhl Olufsson i Måhlstad saakfältes effter wahnlig praxin 3 m:k s.m:tt och försöria 
barnen effter lagh 18 cap. Ärfd.balk. Landzl:n. 
 [Kerstin verkar ha blivit benådad och gift sig med Giöl. Hon avled i Sunne 1729.] 
 
Sal. Oluf Olufssons änkia i Harckie h. Agnis Månsdotter imponerades af rätten, som hon och 
dels uthlåfwade tilställa h:r auditeuren wälb:de Anders Planting ett lass höö för dhe resterande 
5 pund, jembwäl för dhet insatte höö innom låås som sedermehra förkommit blef, hwarmed 
h:r auditeuren omsider lät sigh benöija. Erkännes för den skyld h. Agnis sitt löffte effter-
komma.  
 
 
 

 

Ting 20 november 1679  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 190v–191r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), E XI e:3162, fol. 726r–726v, RA. 
 
Anno 1679 den 20. novembris höltz laga tingh på Frössön, närwarande cronones befallnings-
man wälb:de Jonas Flodin, tillika medh dhe tolf edswurne nämbdemän.  
 Rechart Hemingsson i Långåker Jöran Erichsson i Torp  
 Pehr Pehrsson i Nampn   Lars Olufsson i Swidie  
 Oluf Andersson i Mälbyn  Pehr Biörsson i Bräcke  
 Oluf Olufsson i Bärge  Anders Erichsson i Månssåsen  
 Swen Jonsson i Knytta  Pehr Olufss i Giärde  
 Nills Keelsson i Bälsta  Oluf Jönsson i Degernäs 
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2. Nils Hansson skräddare på Norderöön, på sin hustrus Agnis Erichsdotters wäg:r som 
salig Oluf Olufssons i Harkie broders dotter ähr, kiärade effter den arff som fallit ähr effter 
sal. Oluf Olufsson i Harkie, som in novembris månad 1678 druncknade, och effter inga när-
mare arfwingar finnes här i landet än han på sin hustrus wäg:r, förmehnar han sin rätt få 
åthniuta. 
 Sal. Oluf Olufssons änkia h. Agnis Månsdotter föregifwer det sal. Oluf hafwer i Norrige 
twenne bröder wid nampn Mårten Olofsson och Anders Olufsson, som hon förmehnar än 
wara i lifwet, förmodandes at bröderne äre närmare och præferentzen böra åthniuta framför 
brodersdottern. [fol. 191r]  
 Och emedan arfwet ähr fallet 1678, medan feigden haar påstådt, \om dee 2:ne bröders 
deelar som i Norrige tillkomma, böra heemfalla cronan eller eij?/ Dy bör härom först hans 
excel:tz högwelborne h:r gouverneuren notificeras, och dess resolution afwackta, sedan få 
arftagare her öfwer rättens uthslagh. I medler tijdh skal alt arff inventeras. 
 
1. Erich Erichsson i Östberg opbiuder tridie gången Östbergs hemmanet, kiöpt af rätta 
odelsmännerne i Lijdt för 45 r.d:r, bestående af 3 ½ tunl:d. 
 
[3.] På Bärgeboernes sida förordnades och 3 goda män at ransaka hwad åwärckan dhe hafwa 
giordt på m:r Oluf Wullffz ägor i Niffzåsen.  
 
 

 

 

Ting 12 maj 1680  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 220r–222r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3467, fol. 202r–203v, RA. 
 
Anno 1680 den 12 maij höltz laga tingh på Frössön, med allmogen af Sunne giäld, när-
warande cronones befallningsman wälbetrodde Jonas Flodin tillika med dhe tolf edsworne 
nämbdemän. 
 Rechart Hemmingsson i Långåker Swen Jonsson i Knytta  
 Jöran Erichsson i Torp   Oluf Andersson i Mälbyn  
 Lars Olufsson i Swidie  Pehr Biörsson i Bräcke  
 Pehr Pehrsson i Nampn  Oluf Olufsson i Bärge  
 Oluf Jönsson i Degernähs  Pehr Olufsson i Giähle  
 Nils Keelsson i Bählsta  Anders Erichsson i Månssåsen  
 
Rector & collegæ in schola Jemptlandensi beswärade sigh det landbonden Gunnar Månsson i 
Knytta hafwer af wahnskiötzel låtit opbränna badstugun i Stocke, hwilken uti inventario be-
finnes wara opförd uthan taak, och allenast een bottn på, den nämbden wärderade för 2 d:r 
silf:rm:tt, hwilke han erkännes förplichtat betahla. 
 
1. Swen Pehrsson i Harckie opbiuder första gången Harckie hemmanet 6 ½ t.l:d, kiöpt af 
sal. Oluf Olufsons i Harckies bröder i Norrige för 74 r.d:r. [fol. 220v]  
 
2. Pehr Gunmundson och Oluf Persson i Haara och Sunne sochn kiärade på ett nylänno 
stycke som Joen Persson, dheras granne brukar, och i fordom dagar ähr ärfdt \een systerpart af 
8 mählings landh/ från dheras hemman, begärandes få dhet igen för lössn, effter dhe fömehna 
sigh draga uthlagorna.  
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 Joen Persson dher emot bewijsar dhet hanss fader Pehr Jonsson \nu närwarande/ och hans 
fader hafwa be:te nylänno hafft oklandrat i långan tijd medan dhe wore under danske cronan 
och til denna dato, så at uhrminnes häfd ähr [dher] å kommin, hwarföre til föllie af [Sweriges 
lagh] 1 cap. Jord.balk. L.L. sampt Kongl. Maij:ts Drottningh Christinæ resolution de a:o 1646 
\4:de punct/ erkännes Jon Perhsson i Hahra berättigat så här effter som här til oqwaldt behålla 
ofwanbe:te nylänne uthan något widare kla[n]der. Och det i synnerheet effter Kongl. Maij:ttz 
gifne placat 1673, medh sådan condition att dhen som brukar dhen uptagne dhelen skall draga 
skatten effter öre och ortugh.  
 
3. Oluf Pehrsson i Hahra saakfältes effter 29 cap. Konungsbalk. för märckeligit oliud 3 m:k 
silf:rmynt. [fol. 221r]  
 
4. Capitein Jochim Dade hafwer låtit stämma ländzman Hans Larsson för dhe nedsatte 4 t:r 
korn och 2 pund smör i Stocke, a:o 1677 [när] dhe danske inkommo \i landet/, men Hans 
Larsson föregifwer hafwa be:te saker lembnadt dher i Stocke, hoos Måns Nilsson, som excu-
serade sigh wara seent stembder, eij heller hafwer Hans Larsson sitt witne, sin gamble drängh 
\Erich Gunnarsson/ tilstädes, som tilhåller i Hallen, och eij för owäder kunne framkomma, dy 
opskötz ährendet til näste laga tingh, då parterna å både sidor med sine witnen skohla komma 
tilstädes.  
 verto # [fortsätter nedan] 
 
5. Keel[?] Erichsson i Ööd klagade det Elias Swensson i Nampn hafwer uthan laga domb 
tilägnadt sigh den pantmyra han hafwer honom för 10 ort pantsatt, som hans obligation af d. 
20 7bris [september] 1667 förmähler; hwilken myhra effter Kongl. Maij:ttz utgångne placater 
1673 och 1677 tilkommer cronohemmanet Nampn uthan någon lössn effter panten haar betalt 
sigh.  
 Sedan klagade ländzman Hans Larsson det Elias Swensson hafwer uthan laga domb til-
wällat sigh ett slåtteängh, \Håfdrohle be:d,/ som han sielf haar sålt ifrån sitt hemman \medan 
det skatte war/ til Hans Jonsson Swanberg, som ländzmansgården Håff brukade, hwilket nu 
cronehemman ähr, det icke allenast sielf slagit, uthan och bortlåfwat til ryttaren Lars Hansson, 
som hööt haf:r dher ifrån bortfördt, och ehuruwäl Elias haf:r tilförne uti tolfmäns närwaro 
förlikt sigh [fol. 221v] sigh med Hans Larsson, at få behålla hööt, men sedermehra hafwer Elias 
och Lars Hansson bemelte höö dhädan heemfördt, och eij hållit förlijkningen. Hwarföre til 
föllie af 28 cap. Kongsbalk. L.L. saakfältes Elias Swensson för desse begångne wåldzwärckan 
til 40 m:k s.m:tt. Men effter han intet äger at böta med, dy skal han plichta med kroppen, hööt 
eller skadan effter mätismanna ordom refundera och betahla. 
 Angående sielfwa slotteängien Håf och Eedzdrohle som Elias haar dels pantsatt, dels 
bortsåldt ifrån Nampns hemmanet, som genom ödesmåhl cronan ähr tilfallit, ståår åboanden 
frijt det lagl. igen sökia effter Kongl. Maij:ttz resolutioner.  
 
 [fortsättning på § 4] Fendricken Oluf Eekman under artolleriet, genom sin fullmechtig 
reg.skrif:n Oluf Alstadium insinuerade een specification på 346 d:r 12 öre k.m:tt nedersatte 
saker hoos ländzman Hans Larsson Biörkman, hwilken tilståår be:te saker hafwa emottagit. 
Men a:o 1677, wid fiendens ankompst, lembnade hoos Måns Nilsson i Stocke, altså citerades 
Måns til näste laga tingh at giöra redo före hwart be:te saker ähre kombne. [fol. 222r]  
 
6. Bryniel Tagesdotter, född i Hammardaal sochn, bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl på 
Kongsgården med Oluf Christophersson, h:s excell:s wälborne h:r generalmajorens Anders 
Planttings hakaskytt, och aflat med honom barn, hwilket föddes för 5 weckor sedan och effter 
gerningen ähr skedd i h:r generalmajorens huus och han [Oluf] ähr i [h:r generalmajorens] 
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tienst, tilkommer cronones saaköhrer effter adelige privilegier 17 puncten, n.l:n twådehlen til 
h:r generalmajoren 40 m:k s.m:tt och 20 m:k för Bryniel, som ähr tridieparten til häradet.  
 Saaköhrerne uthlåfwade cronones befallningsman wälb:de Jonas Flodin utfordra och til 
hwar sin rätta ägare tildeela och distribuera. 
 
 
 
 

Ting 2–3 november 1680  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 296v–298v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3467, fol. 243v–244v, RA. 
 
Anno 1680 d. 2 novemb. höltz laga tingh på Frössöön, närwarande cronones befallningsman 
wälb:de Jonas Flodin och nämbden.  
 Rechart Hemmingsson i Långåker Swen Jonsson i Knytta  
 Jöran Erichsson i Torp   Oluf Andersson i Mälbyn  
 Lars Olufsson i Swidie  Pehr Biörsson i Bräcke  
 Pehr Persson i Nampn  Oluf Olufsson i Bärge  
 Oluf Jönsson i Degernähs  Pehr Olufsson i Giähle  
 Anders Erichsson i Månssåsen  Pehr Simonsson i Bärge 
 
1. Häijdrijdaren wälb:tt Pehr Wellamsson Biörkman, som några qwinnes persohner ifrån 
Månssåsen hafwer til detta tinget stämma låtit, men begärade yterligare dilation til wåhrtinget, 
efftersom änkian h. Kerstin Jonssdotter ifrån Månssåsen är eij hemma stadder, uthan gått til 
Helsingeland, som underrättelsse hafwer om öknampnens uthdeelande, altså opskötz til näste 
laga tingh, då parterna \skohla allesammans, som interesserade ähr/ komma tilstädes. [fol. 297r]  
 
2. Swen Persson i Harckie opbiuder andra gången Harckie hemmanet 6 ½ t.l:d, kiöpt af sal. 
Oluf Olufssons i Harckies bröder i Norrige för 74 r.d:r.  
 
3. Nils Keelssons i Bählsta testamentzskrifft, gifwin sin stiufsohn Nils Jönsson, opbudit 
första gången hemmanet, beståår af 3 tunland.  
 
D. 3 9:bris: [3 november] 
4. Erich Ericksson i Östbergh och Frössöö sochn bewilliades fastebref på half fierde [3 ½, 
jämför danska språket] tunland i norder Östbergs hemmanet, som han af rätta arfwingerna 
kiöpt hafwer, nembligen af Pehr Erichson i Siör, Erich Persson i Moo, Erich Olufsson i Sör-
byn, och Swen Eliæsson i Nampn, dheras hustrurs arfwejord, sampt af Jon Nilsson i Onsala, 
derföre dhem gifwit in alles 66 r.d:r, deelandes sin emillan effter qootan.  
 Dessföruthan hafwer Erich Erichsson den 26 aprilis 1677 kiöpt ett halfft tunland af Jon 
Erichsson i Östbergh, som tilförne haar tillydt Norrgårdz hemmanet, derföre honom gifwit 12 
r.d:r, så at Erich Erichssons hemman blifwer 4 tunland och Joen Erichssons halffierde 
tunland, dher på dhe inför rätten den 3 novemb. blefwo här om förlijkte, så at hwartera effter 
proportion skohla utgiöra åhrligen uthlagorna som dhe bruka tunlanden till, skattar förden-
skuld Erich Erichsson i Östberg för 4 tunland och Jon Erichsson för halffierde tunl:d, 
deelandes således ägorna i åker, ängh och uthmarck effter lagh 4 cap. Bygg.b. Landsl. effter 
\tunland,/ öhre och orttugh så i dhet goda som onda tilfällom. [fol. 297v]  
 
5. Fendricken Erich Erichsson Findbergh trädde för rätten, beklagandes sigh öfwer dhet 
förseende hans hustro Anna Erichssdotter hafwer uti hans frånwaru, medan han fången såt i 
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Norrige a:o 1677, låtit belägra sigh af finske majoren wälb. Claes Jägerhorn \som och giffter 
war/ och aflat med honom barn, hwilket föddes in 7bris [september] 1678, som öfwerskickade 
ransakningen til höglofl. Kongl. håffrätten af den 15 novemb. 1678 widare innehåller.  
 För hans 2:ne små barn skuld, som han hafwer hafft med sin för detta hustro Anna 
Erichsdotter, anhåller fendricken ödmiukelgast, det hon för sin \begångne/ missgerningh kun-
ne få ett nådigt och lindrigt straff, men oppå rättens tilfrågan, swarande han eij willia taga 
henne igen.  
 
6. Måns Nilsson i Stocke fästade lagh sielf tolffte sigh lagligen befrija å näste laga tingh, för 
alle dhe saker han hafwer hafft i sitt huus \til förwahrings/, som länssman Hans Larsson 
Biörckman, \capiten Daden/ och styckfendricken [artollerie-] Oluf Eekman hafwa tilkommit, 
aldrig hafft någon nytta eller gagn dheraf, eller wållande warit at dhet blef oppenbarat och 
borttagit \1677/ af danske capiten Tyger Andersson och hans folk. [fol 298r]  
 
Supra fol. 2 begynnelse. Länsman Hans Larsson Biörkman insinuerade een specifikation på 
de \sine egne/ saker han qwarlembnade hoos Måns Nilsson i Stocke, lydande på 154 d:r 10 
öre s.m:tt, föruthan dee som fendricken Eekman å förra tinget den 12 maij inlefrerat, hafwa 
bortmist kläder för 346 d:r 12 öre k.m:tt och capiten Joachim Daden 4 t:r korn och 2 pund 
smör, som och wore inkombne i Stocke, och af Hans Larsson fordras refusion.  
 Hans Larsson begärade det sin på beropade drängh Erich Gunnarsson \i Öfwerhallen/ 
måtte härom examineras hwad honom witterligit woro, om desse saker, hwilken effter aflagd 
eed betygade, hafwa om ondzdagen rodt ifrån Wärcköön til Frössöön och om affton gått opp 
til Stocke, at emottaga sin huusbondes saker och föra til Wärcköön, hwilke Kockens hustro, h. 
Märit Jonssdotter och Måns Nilssons i Stockes hustro, h. Barbro Hanssdotter hafwa insatt uti 
een bodh, innom låås, och dhem eij uthbekom, uthan Månses hustru, h. Barbro, hafwer fått 
fram sine saker, een böhla af kläder, dhem han emottogh och förwarade på Wärcköön. Dher 
emot försäkrade h. Barbro drängen Erich at hon i stellet skulle förwara hanss huusbondes 
saker, men af fendrichen Eekmans saker, som lågo i kistan, wiste Erich eij af. 
 När Erich med pigorna kommo om fredagen tilbaka, at afhempta sakerna, föregaf hustro 
Barbro, det capiten \af dhe danske/ Tyger Andersson med sitt folk hafwa dhem borttagit. 
[fol. 298v]  
 Kockens mest. Olufz hustru, h. Märit Jonssdotter effter alfwarsam förmahningh bekände 
wara i Hans Larssons bröd, när han med hustru och barn afreste, då tagit Eekmans kista och 
förwarat in i Måns Nilssons i Stockes herberge inom låås, föregifwandes, när som constapelen 
Anders Bonde, som rymbde ifrån capitein Lilliewalk, kom tilbaka, hafwer han frågat effter 
Eekmans saker, och dhem först oppenbarat för capiten Tyger Andersson. 
 Utaf dhe saker som lågo i kistan, hafwer Hans Larsson fått igen sin hustrus lerfftz snörlijf 
med fiskbeen, och en tom kryddlåda, fömehnar eij alt skal wara kombne i fiendens händer. 
Hwilke h. Barbro föregifwer det cap. Tyger Anderssons drängh hafwer sigh gifwit. Hans 
Larsson beropar sigh på flera witnen, \som fölgde drängen på båten,/ dhem han eij hafwer til-
stedes.  
 Widare berättade Kockens hustru, h. Märit, dhet hon hafwer tilbudit bära Hans Larssons 
saker til sin heemwist i Glasätt, såsom några bäärbyttor, och een tunna rogh, men blef henne 
förwägrat af h. Barbro, uthan dem inburo til dhe andre sakerna i herberget. Dher ifrån h. 
Barbro eij kunne undkomma, ju så i sanningh war, altså erkännde hon bem:te roghtunna och 
bäärbyttor förplichtat uthan uppehåld betahla.  
 \Sal. ryttarens Samuel Jöranssons Kerstin böhr wara tillstedes, at gifwa underättelsse om 
dhe nycklar hon hafwer hafft om händer och til hwilken hon dhem hafwer ifrån sigh lefwe-
rerat/. 
 Och för dhe öfrige saker fästade Måns Nilss lagh.  
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Rannsakning 4 februari 1681 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3468, fol. 211r–212r, RA. Komplette-
ring från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 3r–4r, ÖLA. 
 
Anno 1681 d. 4 februarij blefwe landzsens fullmechtige sammankallade på Frösö Kongz-
gårdh, efter hans excellentz generalleutenantens och gouverneurens höghwälborne h:r Jöran 
Sperlingz ordre och nådige befallningh, daterat Gevele d. 17 januarij 1681, att ransaaka om 
alla konungz säthe- och ladugårdar som finnas i Jämptelandh, ifrån hwad tijdh och under 
hwadh willkohr dhe kunna wara donerade, och nu besittias. Närwarande cronones befall-
ningzman wälb:de Jonas Flodin tillijka med effterskrefne landzsens 24. 
 Jon Olufson i Kiällen  Oluf Anderson i Mällbyn 
 Lars Erickson i Faxnälden  Nills Pehrson i Håckåhsen 
 Peder Jönson i Tårwalla  Jon Olufson i Byyn 
 Peder Nillson i Nästgården  Peder Olufson i Östnåhr 
 Erick Samuelson i Huxåhs  Peder Biörson i Bräcke 
 Oluf Pederson i Wåhlbacken Steen Olufson i Hammarnäs 
 Erick Månson i Byom  Nills Carlson i Swensta 
 Oluf Pehrson i Fanbyn  Erick Önneson i Ringh 
 Jon Erickson i Wattwijken  Peder Erickson i Siöhr 
 
Altså effter noga ransaakan intygade landzsens fullmechtige uppå sin edzplicht således som 
föllier, nembl. 
 
[Tre säterier granskas, först Kongzgården] 
1. Att Kongzgården på Frösön af 16 tunnelandh warit på gambla skantzsen af uhrminnes, 
och af dhe danske fougdar dhen tijden blefwen bruukat och cultiverat. 
 
2. Anno 1645, då landet kom under Sweriges crono, besådt och innehades dhen af då 
warande befallningzman Johan Christophersson några åhr. 
 
3. Sedan blef sahl. öfwerstl. wälb. Mattias Drakenstierna commendant på Frösö skantz, och 
Kongzgården några åhr bruukadhe. 
 
4. Honom succederade sahl. majoren Alexander Stendorph, som bem:te Kongzgårdh alle-
nast uthi ett åhr possiderade. 
 
5. Dher effter skall sahl. öfwerstl. Mattias Drakenstierna besuttit [fol. 211v] Kongzgården do-
nationswijs, och enär hann a:o 1662 dhen måtte afträda, bekom han af Kungl. Maij:tt derföre 
wederlagh, nembl. 6 st. bönder i Bergz sochn och dess räntta i sin och sin fruus lijfztijdh, till 
1679 åthniutett. 
 
6. Anno 1662 bekom sahl. öfwersten wälb. Börge Månson Skiäckta Jemptelandz krigzfollk 
och inrymbdes Kongzgården på dess löhn som continuerat till 1671 exclusive, då h:r öfwerst-
en i medler tijdh läth transportera alla dugelige huus ifrån skantzsen till dhen ort gården nu 
ståår uppå, som ähr ett stycke der ifrån på wästersijdan. Men dhen nya byggningen hafwer 
sahl. öfwersten Skiäckta låtit af nyo upsättia af dhet timber landet hafwer dertill förskutit och 
sahl. h:r öfwersten förährat, för hwillcken Kongzgårdzbyggningh sahl. öfwerstens fruu wälb. 
Chatharina Norfeldt skall effter mätismanna ordom wara betahlt, som frambledne befallningz-
mans Daniel Bertillsons rächningar lära uthwijsa. 
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7. Anno 1671 gafz regementet till generalmajoren wälborne Anders Planting, och Kongz-
gården på dess gagie och tractamenter innehade till a:o 1674, då wälhbem:te generalmajor 
besagde Kongzgårdh tillijka med åthskillige bönders räntta i donation bekom, dhen han 
altsedan possiderat hafwer, och under sidste förlupne feijde dehls arrende derföre niutit, till 
a:o 1680 inclusive. 
 
[Sedan Galhammar] 
1. Gahlhammars hemman, i Bergz sochn belägit, beståår af 22 tunelandh, som tillförende 
skall wara kallat Galumby och i den danske tijdhen af 7 st:n bönder besutitt. 
 
2. Christen Rassmuson war een tijdh både fougde och capitein i landet, och widh pass a:o 
1627, då bytte han till sigh Gahlhammar eller Gahlumby, och skall gifwet rätta odellsmän-
nerne andra hemman igen här och der i landet. Sedan hafwer dhet under danske regementz-
tijden warit capiteins hemman och niutit dhet uthan någon afgifft till cronan. 
 
3. Sedan landet kom under Sweriges crono skall sahl. öfwerstl. Drakenstierna bem:te Gahl-
hammar bruukat och niutit dhet under Kongl. donation inntill a:o 1679 inclusive. [fol. 212r]  
 
4. Anno 1679 och 1680 hafwer sahl. Drakenstiernas mågh capitein Peder Larson Knagg 
niutet der å lijfztijdz frijheet. 
 
[Sist Kongnäs] 
1. Kongnääs hemman i Nääs sochn berättas wara gammalt crono, så i danske tijden som 
sedan dhet kom under Sweriges crono, beståår af 8 tunnelandh. I danske tijden ähr dhet af 
bönderne wordit bruukat och warit 2 röker under böxle rättigheet, men sedan hafwer en 
archliemestare, Anders Olufson benembd, dhet eena hemmanet af 4 tunnelandh bruukat i 
några åhr, och dhet andra af een bonde, Torsten benembd. Desse Kongznääs hemman ähre 
genom landbönder wordne bruukade af sahl. öfwerstl. Drakenstierna, som dhet i donation 
hade tillijka med wederlagzhemman i Bergz sochn intill a:o 1679. 
 
 Således effter noga undersökningh och effterfrågan wara intygat, attesteras härmed ut 
supra. 
 

 

 
 

Extraordinarie ting 14–15 april 1681 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 6r–13r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3468, fol. 213v–218v, RA. 
 
Anno 1681 d. 14 och 15 aprilis höltz extraordinarie ting uthi Frösöö länsmansgårdh [effter] 
hans nådes högwälb. öfwerstens och vice gouverneurens Åke Ulfsparres ordre af d. 6 aprilis 
sidstleden, nährwarande owällde nembdemän ifrå Brunflodh och Rödöns tingelagh  
 Aff Brundflods tingel:g  Aff Rödöens tingel.  
 Oluf Jonsson i Rossbohl  Erich Gunnarsson i Öhne  
 Oluf Pedersson i Wåhlbaken Lars Ersson i Faxenelden  
 Oluf Jonsson i Bleeka  Nills Pedersson i Biertte  
 Peder Pehrsson i Ångsta  Oluf Larsson i By  
 Jöran Michellsson i Åhlsta  Oluf Andersson i Wijke  
 Oluf Pedersson i Månstadh  Jöran Nillsson i Tängh   



 130  

 

 
Dato förhölltz parterna hurusom häradzhöfdingen icke ännu des edh præsterat och dy den til-
bödh nu afläggia. Suaar, att såwijda han tillförene sin domare edh aflagdt och af Kongl. 
Maij:tt constituerat, äska dee ingen edh.  
 Sammaledes tillfrågades om dee medh owällde nämbdens förra edh wille wara nögda, 
swahrades ja.  
 
1. Dato angaf befallningzman Jonas Flodin hurusom han af länsman Hans Larsson och 
tolfmännerne Peder Olsson i Gähle, Anders Ersson i Månsåsen, Lars Olsson i Suedie ifrå 
Sunne sochn och [fol. 6v] ifrån Frösöen Reggert i Långåker, Oluf Olufsson i Bärgom och Peder 
Persson i Nampn, hans högwälborne herr öfwersten och vice gouverneuren herr Åke Ulf-
sparre anklagat, som skulle han förbudit hela tingelaget uthgifwa och giöra servitz medh 
sängekläder till härgården och hållhästar i beredskap hafwa; wettandes sig alldehles wara där-
till oskylldig, och eij mehra sagdt där uthinnan än till een bonde i Åkerängh, Peder Olsson, 
wijdh tillfrågan 4:de dagh påsk om sängeklädernes uthgiörande, att han inga ordre derom 
hafwer fått; och förmodat af lähnsman fått notification, och så snart han fick kunskap derom, 
uthskref han derom ordres, såsom och hafwa berörde lähnsman och tolfmän i hehla tingela-
getz nampn insinuerat een supplique till h:r vice gouverneuren in martio sidstleden, och Sun-
ne tingelagh medh sin supplique inkommit och der emoth exciperat och alldehles nekatt sigh 
af Frösöbyggiarnes angifwande wettatt.  
 Länsmanns supplication till h. gouverneuren præsenterades, lydandes att Sunne 12-män 
intet wehla comparera resolution om 4 hållhästars hållande.  
 Lähnsman och dee 6 tollfmän neka sig för h:r gouv:n anklagat h. befallningzsman för 
hållhästarna och fast mindre för några sängkläders förbiudande. Länsman sade sig af hans 
nåde wara befallit, att til lähns bringa några sängkläder, och dy eij nödigt [fol. 7r] höllt det 
notificera befallningzman. Befallningzman påstodh att h. gouverneuren för sig berättadt så-
dant angifwande och eij tuiflar om des bestående, begärandes några kunde honom beskickas. 
Suaranderna neka alldehles som tillförene och berätta sig huarken illa eller wähl om befall-
ningzman den gången tahlat. Regementzskrifwaren Jonas Wargh effter tillfrågan intygade h. 
gouverneuren säija åth befallningzman: för eder sacramentske intriguer skulldh fåhr man 
huarcken kläder, hästar eller skutz åth den resande.  
 Effter begiäran skickades till hans nåde h. öfwersten Lars Ersson i Faxnälden och Oluf 
Jonsson i Rossbohl. 
 Peder Olsson i Giähle och Lars Olsson i Suedie ifrån Sunne berätta sig wahra på herr-
gården stadde enär lähnsman och dee 6:de nämbdemän medh supplicationen framkommo, då 
Sunne 12-män sade sigh å tingelagetz wägnar några besuährspuncter upsatt, dem sochneskrif-
waren Jonas Chuut [Kuut] upläste, men icke om håll[hä]starne, huaraf dee intet wiste för än 
hans nåde h. öfwersten den puncten opläste, förmeenandes det wara oförsuarligit giordt. 
Lähnsmannen och to[l]fmännen aff bägge sochnerna, som suppliquen opsatt, intyga att soch-
neskrifwaren opsatte puncten opläste, och tillfrågades Peder och Lars Olssönner om dee där 
till bejaka willia, så willia dee den insinuera och effter bejakan föllgdes dee alla in till h. 
gouv:n [fol. 7v]  
 Peder Olufsson yrkiar yterligare att sochneskrifwaren puncten om hållhästarne intet op-
läste, förmenandes att Anders Ersson i Månsåsen kan dett wetta och bewittna, därföre skicka-
des effter honom.  
 Peder Olsson i Åkeräng tilspordes huadh suahr han af befallningzman om sängkäderne 
bekom. Resp. att han intet weet däraff och inga ordre därom fått, nekandes sig eij wara för-
budin aff befallningzman sådant uthlähna, uthan strax dem lefwerera.  
 Uthskickade nämbdemän berättade h. öfwersten efter anmodan sägia att lähnsman Hans 
Larsson i dee 6 nämbdemäns närwaru klagat och angifwit befallningzman, men tollfmän intet 
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om hållhästarnes förbiudande, och enähr dee tillfrågades om sängkläderne, suaratt att dee dem 
hafft till Sunne kyrckia och då blefwo dee förbudne, och enär frågades af hwem, suarade 
lähnsman, det hafwer befallningzman giordt, yrckiandes h. öfwersten högeligen uppå den 
oordningh som här i tingelaget medh hållhästarne skier. Huar igenom officererne och andra 
betiente som på Kongzgården hafwa något beställa, blifwa ett, jaa 2, dygn uppehålldne och 
hindrade.  
 Anders Ersson i Månsåsen kom omsijder medh uthskickaden tillstädes, förgifwandes sig 
wara något opassligh och dy eij förmått comparera. Honom tillfrågades om han war tillstädes 
enähr lähnsman och nämbdemännerne kommo neder till Kongzgården medh opsatte besuährs-
puncter, [fol. 8r] och om han hörde dem för Peder och Lars Olufzsönner upläses och communi-
ceras och huadh dee där till suahrade. Han säger sig effter ordre wähl där wara och bemellte 
Pehr och Lars dähr råka, men intet hörde han några puncter föreläsas eller omtahlas, förr än 
dee alla kommo in i sahlen till h. gouverneruren medh suppliquen. Peder och Lars Olssönner 
ståå inständigdt på att puncten om hållhästarne intet oplästes, williandes det medh edh, om 
tillåtes, bekräffta. Där emot dee andra wiste rummet för bordet där det skiedde.  
 Till föllie af h. gouverneurens resolution om hållhästarne, berätta lähnsman och dee 5 
nämbdemän att hans nåde hafwer kiäst Anders Ersson att begynna i sitt rotha, emedan bästa 
föhret påståår, så att dee närmaste icke alltijd må till ruin graveras. Befallningzman intygar 
och att h. öfwersten det samma för sigh sagdt. Anders Ersson inwänder att een häst aff rothan 
war allenast befallt och antagit den han åstadh sändt.  
 Jon Nillsson skiutzrättaren, som å laga tingh därtill förordnat och antagen war, angifwer 
att Anders Ersson medh spåtzka och hånliga ordh suahrat och nekatt att skaffa effter budh 
hästar och tagit sitt håll frij. Anders föregifwer sigh wara pålagdt att mahla till herrgårdens 
behof. Jon Nillsson sade sig icke hans häst nämbna, och frågade hwij han icke aff rothan och 
hållit andra skaffade, han föregaff [fol. 8v] allenast att een häst war illa opbruten.  
 Jon Nillssonn angaf och hurusom han war befallit att nämbna 8 st:n hästar till h. gen:lma-
jorens sakers afförande och des pass skickat till nämbdeman Pehr Persson i Nampn, så myc-
ket snarare hästar att bekomma, som morgonen effter sände passet tilbaka, säijandes att ingen 
af wederbörande wille skiutza, nembl. Jöns i Slandrom och Måhns Påhlsson ib:m. Då Måns 
reste bortt till Rödöen och der medh treskades Jöns. Måns tillståår sig wara stämbd, män eij 
fan sig skylldig därtill, efftersom han generalmajorens bonde war och nog förr skiutzatt.  
 Fendrich Michael Plantinghs attest af detta dato, som war committerat medh samma 
saaker, att han i 4 dagar moste effter hästarne töfwa. Swän i Knytta tillståår sigh råda Per 
Persson att sända passet ifråå sigh, huar medh den dagen uppehölltes. Jöns i Slandrom 
skiutzade omsijder enähr dee andra samblades.  
 Denn 15 dito 
 Länzman förhöllts, hurusom h. öfwersten till rättens utskickade berättadt att lähnsman i 
nämbdemännernes närwaru anklagatt befallningszman, som skulle han förbudet sänghkläder-
ne, huartill lähnsman nekar. Nämbden neka sigh höra lähnsman för h:r öfwersten befallningz-
man angifwa om sänghkläderne i deras nährwaru; uthan i förstugun hafwer han dereffter 
frågat. Anders Ersson i [fol. 9r] Månsåsen säger lijkwähl om sängekläderne in i sahlen wara 
omtahlatt och effterfrågat, nekar och alldehles dem af någon förbudin wara. Peder Biörsson i 
Hahra föregifwer att i des rotha inga dugel:e sängkläder finnas, och dy wedh och hööet 
förskaffat och det excuserat. Nämbdemännerna tillhålles yterligare bekiänna om dee hörde 
lähnsman anklaga befallningzman, huartill dee på sin sanning och i edzstad nekade det eij 
wara giordt, medan dee wore inne, och der hoos att lähnsman effter dem qwar wahr, tillijka 
medh sochenskrifwaren Jonas Chuut.  
 Sochneskrifwaren inkallades medh tillfrågan om han hörde lähnsman angifwa befall-
ningzman för något, därtill han neekar, och allenast höra att tahlet angick Suen i Heggen, och 
att lähnsman stadnade lijtet qwahr och war tämmel:n plägader. 
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 Lähnsman inwänder och föregifwer sig eij mehra sagdt än att Sunnebyggiarne taga an-
ledning aff befallnningzmans giorde förordningh om skiutzrättare och der medh willia slippa 
hållett, det Pehr Biörsson i Hahra bekiänner sigh hafwa hördt.  
 Såsom intygatt är att lähnsman Hans Larsson Biörckman hafwer hoos högwälborne h. 
öfwersten och vice gouverneuren angifwit befallningzmann wälbetrodde Jonas Flodin, som 
skulle han förbudit allmogen i Sunne inkomma medh begiärtte [fol. 9v] sängekläder och att 
liggia i hållet medh sina hästar effter Kongl. förordning, och huarckenn orkar eller will medh 
wittnen honom wid saakena binda; huarföre pröfwar rätten skiähligdt att saakfälla Hans Lars-
son för obewijslig beskyllningh effter det 20 cap:t Tingm.b. till 40 m:k och till extraordinarie 
rättegångz expensier 7 d:r 5 ⅓ öre s.m:tt.  
 Alldenstund tollfman Anders Ersson i Månsåsen och Sunne sochn, hafwer warit 
 1mo) kiäst och förordnat att begynna hållet i sin rotha och det försummat, som lijkwähl 
effter Kongl. Maij:tz nådigste uthgifne krögare- och gästgifwareordning 1664 och den 13 
puncten och hans nådes h. öfwerstens och v. gouverneurens högwälborne h. Åke Ulffsparres 
ordre borde skiee, och  
 2do) medh håhnliga och ogilltige änskyllan, skiutzrättaren Jon Nillsson afwist och inga 
hästar skaffat, huar igenom den reesande är hindrat worden. Alltså till höörsampt föllie af 
Kongl. Maij:ttz nådigste excutionsstadga i gemeen 1669 uthgifwen och des 30 punct och i 
förmågo aff den 25 artickl. i högstbemellte Kongl. Maij:tz krögare- och gästgifwareordning 
finner rätten skiähligdt och rättwist att Anders Ersson skall bötha tuå gånger 40 m:k, och för 
olydno och stämbningz försittiande 3 m:k och till rättegångz expensier 7 d:r 5 ⅓ öre söllfwer-
mynt. [fol. 10r]  
 Emedan som Måns Påhlsson i Slandrom och Frözöö sochn intet hafwer lydt stämbningen 
att skiutzsa, uthan emotwilligdtwijs sig undandragit och köhrt bortt medh sin häst till Rödöen, 
så hade fuller rätten fogh honom medh 40 m:k straff beläggia; men lijkwähl säkrare och för 
denne gången funnit skiähligdt det lindra och döma till 2 gånger 3 m:k:rz böter och till rätte-
gångz expensier 2 d:r 28 öre s.m:t.  
 I lijka motto skall och Jöns Hemmginson i Slandrom för sin tresko och motwilligheet 
medh skiutzsande allenast plichta medh 3 m:k efftersom han sedermehra sig till skiutz inställt 
och till rättegångz expensier 1 d:r 14 öre söllfwermynnt.  
 Tolffmannen Suen i Knytta som borde assistera skiuutzrättaren och Peder Pedersson i 
Nampn med hästars förskaffande och icke det giordt, uthan resepasset ifrå sig skickat, huar 
igenom hinder skiedde, ehrkiännes wara för sin motwilligheet och försummelse i sitt ämbete 
till tuå böter, saker till 2 gånger 3 m:k och till rättegångz expensier 2 d:r 28 öre s.m:t.  
 Alldenstundh tolffmännerne Peder Olsson i Giähle, Anders Ersson i Månsåsen och Lars 
Olsson i Suedie uthi Sunne sochn och Reggort Hemmingsson i Långåker, Oluf Olsson i 
Bärgiom och Peder Persson i Nampn uthi Frössöö sochn, intet hafwa uthi sin insinuerade 
supplique och beswährspuncter [fol. 10v] i någon måtto angripit befallningzman, eij heller det 
muntel:n giordt, som af hans nåde h. öfwersten intygat är, huarföre kan rätten dem icke medh 
någott straff beläggia, doch skohla dee och andra wara påminta att icke gåå befallningzman 
förbij i dee ährender som hans ämbette angåår.  
 
[2.] Högwälborne h. öfwersten ingaf dato rätten een besuährsskrifft öfwer Jon Michellson i 
Krokum, angående een spannemåhls handell som Erich Larsson Qwast i Hudichzwaldh medh 
honom 1678 hafwer giordt à 15 d:r tunnan och på handen låtit gifwa sex st:r sexdahl:rs plåtar, 
och emedan h. gouverneuren Jacob Hemming förbödh sådant stegrande och opnegotierande 
och förordnade och satte prijsett à 12 d:r neder i gouvernamentet och des penningar upbähra 
läth, huarmedh studzade och uphörde all privat handell så hoos een som annan.  
 Huarföre giorde bemällte Qwast högwälbemellte h. öfwersten fullmechtig 1679 besagde 
6 st:r plåtar låta utfordra det han offta genom sitt follck giordt och Jon Michellsson meren-
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dehls medh fåfenga undanflychter och uppehålldh dragit sig derifråå, dy nödgades h. öfwerst-
en sökia befallningzmanns adsistence der uthi, som ehrhölltz och intet något wärckade, 
warandes altså ännu obetahlt, begiärandes nu bem:te plåtar [fol. 11r] och för giorde reesor och 
hafde omaak och penningars bårtowarande wedergällning.  
 Jon Michellssons sohn Michell, af sin fader fullmechtig, föregifwer att Oluf Siuhlson 
medellst sin zedell af d. 30 decemb. 1679 hafwer sin fader för samma kiöp frijkallat. 
 Lähnsman Anders Olsson berättar sig effter befallningzmans ordre warit till Krokum där 
effter och aff Jon fått det suahr det han icke war h. öfwerstenns suahrsman, säijiandes och att 
Michell tilbödh sig een plåth, den han intet emottaga kunde förr än resten fölgde. Oluf Siuhl-
sons zedell uplästes, fanns af intet wärde i sakenna.  
 Mehra hade parterne intet der uthi att producera och alltså toogz saaken i betänckiande, 
och slötz till doombs såhledes att Jon Michellsson i Krokom och Rödöens sochn skall betahla 
och ifrå sig lefwerera dee emottagne 6 stora plåtar och interesse à 6 pro cento för des borto-
hafwande ifråå april 1679 till närwarande datum, som är 2 åhr och belöper 4 d:r 9 ½ öre 
kopp.m:t. Item för giorde reesor effter befallningzmans monithorial citation och annat hafd 
omaak uthi sakenna 46 d:r 9 ½ öre kopparmynt.  
 
[3.] Dato tilltahltes Jon Michellssons suentienare i Krokom Peder Olsson om 60 r.d:r som 
skulle wara stullne i Ottsiöö by och Undersåkers sochn af Jöns Nillsson, [fol. 11v] medellst 
lähnsmans Hans Månssons breff till befallningzmann wäll:t Jonas Flodin aff d. 3 hujus, aff 
shähl att han, Peder Olufsson, 16 r.d:r hafwer hafft och bårtt vexlat; warandes tillförenne 
uthan medhell, huar oppå han sig förklarade och föregaff sig hafwa hafft 16 r.d:r, men dem 
fått aff Lars Jacobsson i Öfwerhallen och Glämminge by uthi Norrige för något bortsållt 
jordegodz som där honom ärfftel:n tillfallit är, som skall skiedt uth på gården hoos Oluf 
Carlsson i Dufwe i Åhre sochn, dem emellan allena i ingens præsentz och intet quittens där å 
gifwit, förbrachte och att benämbde Lars Jacobsson sände sig budh ifråå Dufwe, att samma 
penningar annamma och emottaga, och kunde huarcken säijia heller bewijsa, genom huem 
han budh bekom: warandes emellan Edzåsen, där han boor, och Dufwe 3 mijhler.  
 Peder Olufsson bekiännde omsijder sig näst för juhl sidstledin hafwa på skijdh räntt till 
staburett i willande marken 3 mijhler ifrå Edzåsen, som uthan döör war, och ingången genom 
een luka på gållfwett, och uthur en kista tagit 16 richzd. in specie, eij nekandes att sin hustru 
där af wettat, män intet niutit däraff, och där hoos att hans hustrusystrar, som i gården medh 
honom boo, intet där af wetta: williandes intett bekiänna någon medh sig i rådh warit, uthan 
sig i Ottsiöö tient den tijden staburet opbygdes. Hoos efterskrefne bekände han dee stullna 
r.d:r bårtvexlat, nembl.  
 1) leutenant Måns Christiersson [fol. 12r] 5 richzd:r;  
 2:dre) lähnsman Hans Månsson 1 r.d:r;  
 3:die) Peder i Krook 1 r.d:r;  
 4:de) Suän i Stamgähle 1 r.d:r;  
 5:te) Nills Pedersson i Hoglandh 2 richzd:r;  
 6:te) h. Peder Sundius 1 r.d:r;  
 7:de) Hallfwar i Bleckåsen 1 r.d:r;  
 8:de) prästdrängen Carl Pederssonn 5 r.d:r;  
 9) en richzdahl:r i behåll som ryttmästaren Willensens detta dato vexlat, men hörandes 
den wara orättfången, tillbaka skickatt;  
 10:de) prästpijgan Anna 3 r.d:r;  
 11:te) sochneskrifwaren Lars Andersson 2 r.d:r;  
 12:te) kiöpt lijn för 1 r.d:r;  
 13:te) Nills Bärtillsson i Houglandh 3 r.d:r;  
 14:de) Nills i Edzåsen 3 r.d:r;  
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 15:de) uthlagzpenninger 5 r.d:r;  
 16) för lärfft 1 r.d:r;  
 17) förährt leutenanten Måns Christiersson 1 r.d:r;  
 18:de) för een mårdh som han till ryttmästaren Villemsens förährt 1 r.d:r;  
 19) lähnsmansdrängen Oluf Thöresson 1 r.d:r; och 20) Erassmus 1 r.d:r.  
 Emedan som verus actor intett tillstädes ähr, opskiutes saaken till ordin. tinget i Unders-
åker.  
 
[4.] Samma dato angaff högwälborne herr öfwersten och vice gouverneuren h. Åke Ulff-
sparre skrifftel. hurusom Jon Michellssons suentienare Peder Olsson a:o 1679, enär marchen 
gick ifrån Norrie, hafwer aff een ryttare under högwelborne h. öfwerstens grefwe 
Leijonhufwudz regemente een häst stuhlit och medh sig hijt i landet bracht, och enär det blef 
kunnigdt, lätt h. öfwersten [fol. 12v] efter öfwersteleutenanntenns Otto Fredrick Brakels 
begiäran, som rege-mentet commenderade, begära hästen tillbaka, som eij skedde, uthan Jon 
Michellsson medh sin suäntienare uthwärckade generalmajorens wälb. Anders Plantingz 
zedell att behålla hästen oqwahlt, huarmedh herr öfwersten accquiessera måste, efftersom 
ingen skrifftelig fullmacht honom därom gifwen war. Och emedan som den sedermehra är 
ankommen aff Stochholm d. 13 januarij hujus anni, yrckiar h. öfwersten derpå, anhållandes 
om ett laga uthslag i saaken.  
 Suäntienaren Peder Olufssonn tillståår sig een lijten rödh häst, widh Långå i skougen 
tagitt, emedan som han sin rustningzhäst i Funnesdahlen näst tillförenne på samma sät mistatt: 
föregifwandes tillståndh aff h. gen.majoren Plantingh hafwa muntelig fått den att behålla och 
intett till h. öfwersten lefwerera, och i det fallet rijda hästen till herrgården, hurarest öfwersten 
må giöra sitt bästa: beropandes till wittnen dähr uthinnan leut:n Måns Christiersson, corneten 
Mathias Brevitz och compagnie quartermästaren Hindrich Eliæsson, som det skohle åhört och 
bewittna kunna. Samma häst berättar han Jon Michellsson bårtbytt i Lijt sochn förledne åhr. 
Nämbdemännen ifrå Rödöen berättade honom widh heemkombsten sagdt sig såhledes hästen 
[fol. 13r] fått. Jon Michellsons såhn Michell föregaff sig eij wara uthi denna saak fullmechtig 
giordh, emedan Peder Oluffsson beropar sig på wittnenn i saakenna, som ähre nembde eller 
tillstädes, dy upskiutes den till nästa ordinarie tingh, då i saaken ett ändteligt sluut giöras 
skall, och Jon Michellsson, som skriftel:n ähr citerat och icke comparerat eller sig uhrsächta 
låtitt, icke heller sin sohn Michell fullmechtigat i denne saak som uthi spannemåhls action nu 
ähr skiedt; allså plichtar han för tresko 3 m:k söllffm:tt.  
 
 
 
 

Ting 16–17 maj 1681 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 38v–43r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3468, fol. 239r–242r, RA. 
 
Anno 1681 den 16 maij hölltz ordinarie wåhrting medh allmogen aff Sunne tingelagh, när-
warande cronones befallningzman wälbetrodde Jonas Flodin och nämbden, nembl. 
 Peder Pederssonn i Nampn  Peder Simonson i Bärgom 
 Suen Jonsson i Knytta  Lars Olsson i Suedie 
 Arfwedh Andersson i Mälbyn Peder Olufsson i Giähle 
 Peder Biörsson i Bräcke  Anders Ersson i Månsåsen 
 Oluf Olufsson i Bärge  Oluf Jonsson i Degernäs 
 Oluf Olssonn i Walle  Peder Brådson i Imnäs 
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Dato aflade Oluf Olsson i Walla och Pehr Bråddessonn i Imnääs sin nämbdemans edh. 
 
Dato publicerades förr specificerade Kongl. placater. 
 
Nämbden medh gemene man neka eenhälleligen [fol. 39r] ingen pältzegärdh till befallningz-
man 1678 eller sedan giordt. 
 Eij heller någon caduc [till kronan hemfallet gods] här i tingelagett opburitt. 
 Sammaledes medh inga donationer sigh befattat. 
 Lähnsman Hans Larsson bekänner sigh niutit pro annis 1678, 1679 postmästarehemman-
net och lähnsmanshemmanet och 4 tunnor om åhret för lähnsmans och 4 tunnor för gestgif-
weriet, men för 1680 ingen spannemåhl. 
 Kyrckiowärden Oluf Månsson i Tanne bekänner sig pro annis 1678, 1679 och 1680 fått 
kyrckiones tertial af Frössöen item damptspan. 
 Kyrckiowärden Lars Olssonn i Suedie Sunne kyrckiones tertial och damptspann. 
 
[1.] Emedan som ryttaren Bengdt Ruth hafwer uthspridt det Erich Johansson Höök skall 
hafwa besåfwit een sin broders hustru, dy aflade han sin wittnes edh och bekände som föllier, 
 nembl. 
 Att enär han 1680 om winteren kom till Stoc[k]holm och råkade där archliemästaren 
Ingebrecht Skröder, som frågade om han haar hördt det elaka tahlet som är uthspridt om 
styckjunckarens Peder Höökz broder Erich Höök, som skulle han besåfwit een sin broders 
hustru, huartill han nekatt och sade sig det eij hördt. Styckiunckaren Peder och be:te Erich 
wore och några gånger i archliemästaren Skröders [fol. 39v] quarter och blef Erich aff Bengdt 
därom frågat, som suahrat att ingen det honom bewijsa skulle. Han bekänner att Erich gick 
oppenbarl:n om liuse dagen hijdt och dijt och enär Bengdt reste tillbaka hijdt åth och kom-
mande till Wijkstadh sochn och Rössby hörde af grannarna i byn säijas att Erich sin broders 
hustru (som fadershemmannet besitter och rijder före och kallas Hommannsgården) besåfwitt, 
och hans hustru wara fördh på Ubsala slått. 
 Erich Johanssonn Höök förhölts uthförligen om berychtandet, hwartill han lijkwähl 
alldeles nekar, säijandes sin broder, som fadershemmanet besitter, hether Hans och hustrun 
Anna, medhålders qwinna. Han säger sigh eij warit hemma i Wijkstadh sedan han reste neder 
till Skåne 1675 medh ryttmästaren Erich Sturk, wettandes eij om dee barn hafwa eller intet. 
Strax där effter ändrade han sitt tahl, säijandes sig wähl waritt som snarast heem i gården, 
men lijkwähl intet weet om broderen medh sin hustru barn äger. Han nekar och att Bengdt 
Ruth om denne handellen i Ståchholm medh sig tahlat. Bengdt wiste honom rum och stelle, 
då Erich sade, kan hända att det war sagdt och iag det intett minnes, men här i landet 
påminner han sig Bengdt det säija. 
 Lähnsman angaf hurusom han i afftons wijdh tillfrågan huarest han sina kläder hafwer, 
att dee må hämptas der ifrå honom tillhanda, och fått till suahr, om iag fåhr lefwa, [fol. 40r] så 
får iag wähl kläder och kan wähl dee slarfwor mista. Erich Johansson tillståår sig sagt, lefwer 
iagh så får iag wähl kläder och kan desse slarfwor wähl mista. Erich Johanssonn förmantes 
yterligare att bekänna sanningen här uthinnan. Han nekar som förr alldehles, föregifwandes 
sin hustru stadna qwar i Stockholm hoos sin syster Elisabetta. 
 
 Denn 17 maij. 
[2.] Lähnsman Peder Öman angaf hurusom Oluf Jönsohn i Walla hafwer hafft lagh medh 
major Charliers drängiar, solldaten Oluf Kiehlssonn och Hemming Danielssonn, och deras 
stullne spannemåhl 2 ½ tunna korn emottagitt och döhlt, begärandes att dee måtte lagel. där-
före straffade blifwa. Oluf och Hemmingh bekänna sig waritt på majorens gårdh Walla att 
uthtröska säden och 2 gånger någott tagitt, först een spann reen sädh och sedan 1/2 spann 
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orensatt. Öman framtehr befallningzmans breff som förmähler att 2 ½ tunna ähr bortt stullne, 
men dee neka och föregifwa sig eij mehra än 1 ½ spann tagitt. Oluf Jönsson föregif:r sigh eij 
hemma waritt första gången, uthan hans hustru Kerstin Persdotter emottagitt 1 span, det hon 
tillståår, och om morgonen för sin man uppenbahrat, men 2 eller 3 dagar där effter togh Oluf 
Jönsson 1/2 span. Oluf och Hemming föregifwa att dee fått öhl aff Oluf [fol. 40v] Jönssonn 
medh deth willkor att dee skulle gifwa honom korn igen, eftersom lätteligen uthan saknat så 
mycket kan tagas aff tröskningen. Oluf nekar därtill, doch tillståår sig wetta att kornett war 
stuhlit. Hustrun bekänner att solldatherne låfwat betahla öhlett så snart dee hafwa afftröskatt. 
Oluf Jönsson föregifwer sig förlicht h. majoren medh 3 dal. söllfwermynnt och tiufwekornet 
behållit. 
 Såsom solldatherne Oluf Kiehlssonn och Hemming Daniellssonn hafwa stuhlit 1 ½ spann 
korn aff h. majoren Carl Gustaf de Charliere, som effter m:k-gången kåsta 27 öre s.m:t, allså 
warder deras saak effter Kongl. Maij:tz straffordning att böta 3 gånger så mycket som tyfna-
den ähr, giörandes tillhopa 2 d:r 17 öre s.m:t och tiufnaden lefwerera tillbaka, och emedan 
som Oluf Jönsson och hans hustru Kerstin Pedersdotter wiste att solldatherne hade stuhlit det 
emottagne kornett och han intet som een ährlig granne det uppenbahratt, uthan behållit och 
gifwit dem derföre öhl, så ährkännes han wara skylldig till samma straff som solldatherne, 
nembl att plichta medh 2 d:r 17 öre s.m:t. 
 
[3.] Swen Jonsson i Knytta kährar till sin granne Nills Andersonn om een skrinda hästhöö 
som han af een hans ladu olofl. tagitt, det Nills Andersson bekänner sig hafwa giordt, dy war-
der hans saak efter Kongl. straffordningh [fol. 41r] att plichta 3 gånger så myckett som tiuf-
naden ähr, nembl. 2 d:r 8 öre s.m:t och höet eller des wärde restituera. 
 
[4.] Sochneskrifwaren Jonas Chuut kärer till Måns Påhlssonn i Slandrom för det han honom 
kallat tyff, efftersom kyrckietijonden intet effter stämbningen blef intagen. Måns tillståår sig 
af hastige mode sagdt att han håller sådant intet bättre än ett tyfstycke och intet söker det 
bewijsa, hwarföre warder hans saak effter det 43 capit. Tingmåhlab. att böta 3 m:k s.m:t. 
 
[5.] Regementzskrifwaren Jonas Wargh anklagade capiteinskan hust:o Elisabet Falck på h. öf-
werstens och v. gouverneurens h. Åke Ulfsparres wägnar för några obewislige skällsordh som 
capiteinskan i h. general Sparrens præsens neder på Kongzgården skall honom påförtt, begiä-
randes nu ett laga uthslagh. Capiteinskan war intet tillstädes, uthan sohnen corporalen Daniel 
Grip, som sade sigh af modren eij wara fullmechtigh, uthan beklagade sin moders oskylldig-
heet dähr uthinnan. Regementzskrif:n protesterer att capiteinskan tillförenne så många gånger 
warit citerat och eij comparerat, och dy nu begärer domb i saaken. Men såsom eij kan be-
wijsas [fol. 41v] capiteinskan wara stämbder mehra än d. 15 novembris 1678 och nu intet laga 
förfall hafwer, så kan rätten intet saaken sluutel. afhielpa, uthan dömma capiteinskan för 
stämbningz försittiande att böta 3 m:k söllf:rm:t, lijkmätigt det 12 capit. Tingm.b. 
 
[6.] Lars Hanssonn i Walle klandrar ett pantängie [i] Sunnansiöen, Tårrfin b:d, som Peder 
Giöhlsson i Wagle för 3 r.d:r i underpant hafwer, och det i 11 åhr bruukat, och om åhret ber-
gat till 1 ½ lass à 3 m:k, gör om åhret 4 ½ m:k s.m:t, och i 11 åhr 12 d:r 12 öre s.m:t, och enär 
halfparten rächnas för arfwodet, som är 6 dal. 6 öre s.m:t, så blifwer behållitt 6 d:r 6 öre s.m:t, 
och af capitalet borde interesset berächnas, doch till underdånigst föllie effter Kongl. Maij:tz 
allernådigste jordeplacat 1677, dömmes pantänget Tårrfinn till sin rätta bohlstadh igen uthan 
lösen. 
 
[7.] Jöran Erssonn i Tårp och Sunne lämbnat efter sig tuenne barnkullar, medh förra hustrun 
een sohn, Oluf be:d, huars förmyndare hans faderbroder Erich Ersson i Fanbyn å fäderne 
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blifwer, och å möderne Erich Olsson i Sahlom och Hackåhs, som hafwer Olufz mohrsyster till 
hustru. Aff sehnare kullen 2 sönner och 1 dotter, å fädernes sijda förordnas Peder Olssonn i 
Gähle och å mödernes [fol. 42r] sijda Reggert Hemmingsson i Långåker. 
 
8. Swän Pederssonn i Härkie å Frössön opbiuder Härkie hemmannet af 6 ½ tunel:d som han 
och hans hustru Agnis Månsdotter hafwer köpt för 74 richzd:r aff Oluf Anderssonn och An-
der[s] Jönson, boende i Norrie. 
 
9. Nills Jönsson i Bällsta och Frössöö sochn upbiuder sin styffaders Nills Kiehlssons heman 
i Bällsta af 3 tunnel:d i sytningzlöhn, andra gången, oklandrat. 
 
10. Jon Olsson upbiuder sin moderbroders Peder Carlssons hemman i norra Rasten för syt-
ningzlöhn första gången, uthan klander, af dato d. 12 maij hujus anni. 
 
11. Nills Kiehlsson i Bällsta kärade å sochnens wägnar till för detta lähnsman Hans Larssonn 
Biörckman om een sochnestugu här på öhn, som han skall olofl. kullrifwit och opbräntt. Hans 
Larsson föregifwer sigh medh åthskillige tahlatt och fått låff därtill. Frössöö nämbdemänn till-
ståå fuller att han den begärt, men eij lofwat, och sagdt mehra än att dee kunnde wähl sin an-
dehl där i efter- och oplåta, men eij förr än sochnestämbningh blifwer och allmen bewillning 
skier. 
 Såsom opsåthet intet kan pröfwas wara så groft att Hans Larsson uthan någons tillståndh 
[fol. 42v] sochnestugan tillgripit och des wäggiar af solldatherne inwändigdt fördärfwat, uthan 
och taaket och röstet icke af något wärde, och wijd sluutet inkommo några nembdemän med 
närwarande allmoge och sade sig wara förlichte medh willckor om någon frånwarande skulle 
der å klandra, skall Hans Larsson dem särskillt förnöija, och det som aff sochnestugan hijdt i 
lähnsmansgården till des reparation eller än [i behåll] är, skall höra sochnen till. 
 
12. Axell Gunnarssons hemman i Suedie skall wärderas, på Nills Siuhlsons wägnar Pehr 
Olsson i Giähle och Oluf Jönsson i Degernäs, och å Johan Bråddessons wägnar Peder Biörs-
son i Hara och Lars Olsson i Suedie. Dee skohla uprätta een rächning på hemmannetz wärde 
och den gälldh som der å bewisligen kan finnas. 
 
13. Leutenant Abraham Mallmbärg begärar några gode män att syna Wählwijkz gården, och 
des bruuk sig tillhandlatt, emedan som omyndige barns interesse där uthi verserar, och förord-
nades därtill lähnsman Peder Öman, Anders Ersson i Månsåsen och Peder Bråddesson i 
Orrwijken. 
 
14. Dato opwistes och lästes lähns- och nämbdemänns bewijs om Hemming Nillsons hem-
mans willckor i Steensgården, och [fol. 43r] bewilliades att det medh tingelagetz sigill skulle 
verificeras. 
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Extraordinarie ting 6 september 1681 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 92v–95v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3468, fol. 288r–290v, RA. 
 
Anno 1681 d. 6 septembris hölltz extraordinarie tingh på Frösöön, närwarande befallningz-
man wälachtatt Jonas Flodin och dee tollf edhsworne nämbdemänn, 
 nembl. 
 Peder Pärsson i Nampn  Peder Simansson i Bergom 
 Suen Jönsson i Knytta  Oluf Andersson i Mälbyn 
 Peder Biörsson i Hara  Oluf Olsson i Bergom 
 Anders Ersson i Månsåsen  Lars Olsson i Suedie 
 Peder Olsson i Giähle  Peder Brådson i Imnäs 
 Oluf Olssonn i Walla  Oluf Jönsson i Degernäs 
 
Lähnsman Peder Öman insinuerade sin klageskrifft [fol. 93r] emott ryttmästarens wälb. Mag-
nus Gabriel Villensens tienare Erich Andersson, född i Östergötlandh, Lysingz häradt, Åby 
sochn och Frössäng by, bestående af 6 puncter, 
 nembl. 
 
1. Att han den sidsta augusti inkom i lähnsmansgården, begärandes en kaka brödh åth sin 
hund, och fått till suahr att intet brödh fans åth folcket som bewista commissionen och mycket 
mindre åth hundar, då han lähnsmans suegerska Sara Nillsdotter medh knyttande näfwa kal-
latt henne sacramentska fotzsa, williandes det bewijsa med Oluf Biörnssons attest i Bringåsen 
och Kyrckåhs sochn, daterat d. 4 hujus, lydandes först som bem:te klagan fattat är, och sedan 
att han gifwit länzmannen diefwulen och skuffatt honom 2 gånger för bröstett och knytte näf-
warne för hans mundh, och efter leutenanten Måns Lilliewalckz förmaning gått uth och strax 
igen ingått. Sedan beropar han sigh på hustru Mähritt Olufzdotter i Ope och Brundflodh 
sochn, som och tillstädes war, hwilcken efterletz till sakens uplyssningh göra sin relation, och 
berättade äfwen som Oluf Biörnson betygar om brödkakan och skällzordh åth Sara Nills-
dotter, och att Erich spiernade op cammardören och intet medh den uthdragne wärian huggitt 
eller giordt skada, uthan lähnsman skuffat och han där emot intet wehlat medh honom hafwa 
beställa.  
 Erich Andersson förklarade sigh såhledes att han medh sin cammerat hade druckitt något 
brennewijn, som [fol. 93v] köptes i Hallfwarsgähle, och kommande till lähnsmansgården befan 
sig hungrig och begärt aff Sara Nillsdotter een kaka brödh för hunden och torde wähl sielf 
taga ett stycke medh, nekandes alldehles wetta sig henne missfirmat och alldrig någon 
owänskap medh lähnsmann och hans folk hafft, det lähnsman tillstodh, föruthan det han medh 
påckande alltijdh ett och annat begärt. 
 
2. Öfwerfallitt hans hustru medh slemma ordh, förbråendes henne hafwa sållt sig förr i detta 
åhr sqwahlerij för brennwijn, därföre slogh han sönder glasett och sade sig då skohla betalla 
den fotzsan, beropandes sig på Oluf Biörnsons förr nembde attest. Erich Andersson nekar 
alldeles sig minnas till denne beskyllningh och weth sig icke därtill wara skylldig. 
 
3. Kallat lähnsman hunswått och cujon, efftersom han eij fick begärte brödhkaka emedann 
han eij betallt sin förra skulldh, och skuffade lähnsman för bröstet. Test. Oluf Biörsson och 
leutnanten togh honom uth medh sigh. Resp. att han och därtill nekar, wettandes eij mehra 
däraf änn att dee höllo huar annan i hårett, warandes honom okunnigt hwilken som först greep 
den andra ann. 
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4. Inkom åther Erich igen och Öman in i camaren undan och han effter, och så in i stugan 
igen och Erich allt efter, bruukandes fuhl mundh och spåttade i näfwan och förde åth Ömans 
mundh, och sidst slogh honom wijdh öra med näfwan. [fol. 94r] Då fattade Öman honom i 
hårett igen och blefwe straxt åthskillde. Resp. att han mins eij heller wara andra gången inn, 
medellst deth starcka bränwij[n]s drickande. Öman föregaff att han dagen effter sagt orsaken 
huarföre han sigh så förhållit, test:e major Carl Gustaf de Charlie och befallningzman Flodin. 
 
5. Sedan gick Öman in i cammaren, och hans hustru medh, och slogh döran igen, och Erich 
genast efter medh dragen wärija och spiernade dören up på hans hustrus buuk och des nu 
bärande foster, så att äspan gick sönder, säijandes åth henne, skall du möta migh medh 
blodige händer (eftersom hon höllt på att göra kårfwar), din sacramentska fotzsa hora, då han 
skulle wisserligen giort skada om icke major Charliere och befallningzman Flodin hade 
inkommitt medellst hustruns ynckelige anskrij, och af honom wärijan tagitt, men intet war 
Erich in i cammaren, uthan stod i döran och skifwade sin blåtta wärija. Resp. att han eij heller 
weth sigh lähnsmans hustru kallat fotzsa och hora, eij heller dören upspiernat och wärijan 
blåttat, emedan som han, om så waritt, lättel:n hade blifwit sargat i händerne enär h. majoren 
wärijan af honom tagit. 
 
6. Beklagar sigh medellst sådan wålldsamheet eij kunna wara gästgifware, anhållandes blif-
wa widh lagh och rätt handhafder. 
 
 Enär nu ofwanskrefne klagepuncter wore igenomsedde, kom Oluf Biörsson tillstädes och 
aflade sin wittnes edh, och refererade som föllier, [fol. 94v] att Erich begärtte brödh åth sin 
hundh och Sahra sagt att lijtet brödh fins åth folcket, och Erich kallatt henne sacramentzka 
fotsa. Sedan tilltallte han lähnsman och begärthe brödet och fick till suahr, betahla det du förr 
är skylldigh, så skall du fåå. Erich wiste honom diefwulen i wålld, och Öman sedan honom 
samaledes, men Erich stötte Öman 2:ne gånger för bröstet, och Öman begärthe fredh i sitt 
huus, ropandes denne Oluf till wittne, och därmedh kom leutenanten Måns Christenson Lillie-
walck in och Erich warnade och förmante att hålla stilla och tog honom uth medh sigh, då och 
denne uthgick, och sedan sågh han Erich gå in i stugan igen, hörandes wähl något ropande, 
men intet weth huadh som passerade. Mehra sade han sig eij afwetta. 
 Lähnsman beropade och sig på Måns Jonssonn i Rijse och Frössöö sochn, som skall 
wetta uthgöra relation i saaken. Därföre inkallades han och aflade sin edh i parternes närwaru, 
och bekände särskillt som föllier. 
 Att enär han inkom munbruukades Öman och Erich, och widh det samma stötte Erich 
Öman för bröstet och tog honom i håret, och Öman tog så emoth [försvarade sig] och enär 
dee åthskilldes gick Öman in i cammaren och hans hustru medh och slog dören igen efter sig, 
och Erich togh uth sin wärija och spiernade op dören, och widh det samma gick Måns uth och 
mötte majoren i dören och medh honom wände om, seendes Erich stå i cammardören medh 
blåtta [fol. 95r] wärija, hootandes Öman medh hugg, men intett rörde han wärijan, och enär han 
sågh majoren inkomma, stack han wärijan i bällian, som majoren af honom togh, och war 
inne lijtet effter majoren, uthgående hehl stilla. 
 Till föllie aff Ömans angifwande att majoren skulle dagen efter hört säijas af Erich 
huarföre han Öman så handtehrat, tillfrågades h. majoren huadh han där uthi hade att berätta 
och refererade allenast honom Erich då säija ordhsaken wara eftersom Öman altijdh så näse-
wijs emot sigh är och bruukar mundh, hwartill Erich suahrade och sade sig till äfwentyrs sagt 
samma ordh, förmenandes det skulle gälla till hans änskyllan och exculpation, föregifwandes 
sig först i wåhras lära känna Öman, och alldrig någon owänskap medh honom hafft, eij heller 
medh någon aff hanns huusfolck. 
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 Alldenstundh Erich Anderssonn intet kan öfwertygas thes williande kommitt i lähns-
mansgården att skada göra, och lijkwähl af hastigh mode i dryckenskap kallatt Sara Nills-
dotter, salva venia, een sacramentz fotzsa, och lähnsman Peder Öman håårdragit, och sedan 
cammardöran opspiernatt och allenast blåttat wärijan; huarföre finner rätten skiähligt att Erich 
Andersson skall, till föllie af det 43 capit. Tingmåhlabalcken § 1, först för skällsordh böta 3 
m:k och sedan, lijkmätigt det 13 capit. Såram.b. med willia L.L., för håårdragh 3 m:k, och 
såwijda det är skett uthi ett privilegerat huus, skohla bem:te böther fördubblas, i anledning aff 
den 24 puncten i Kongl. gästgifwareordningen. [fol. 95v] Han skall och plichta för heemgångh 
effter det 5 capitelet Edzöreb. L.L. 40 m:k, och sidst till extraordinarie rättegångz expensier i 
ett för alt 8 dahl. söllfwermynt. 
 Expensierne blifwa såhledes dehlte 
    k.m:t 
 Hwar nämbdeman à 1 d:r k.m:t är     12 
 Befallningzman       4 
 Häradzhöfdingen som särdeles måste dijt reesa     8  
      24  d. k.m:t 
 
 
 
 

Ting 24–25 oktober 1681 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 129r–132v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3468, fol. 332v–336v, RA. 
 
Anno 1681 denn 24 octobris hölltz laga tingh medh allmogen af Sunne tingelag, närwarande 
befallningzman welbet:de Jonas Flodin och nämbden. 
 Peder Pedersson i Nambn  Peder Simonsson i Bergom 
 Swen Jonsson i Knytta  Lars Olufson i Suedie 
 Oluf Andersson i Mälbyn  Pehr Olufsson i Giähle 
 Peder Biörsson i Bräcke  Anders Ersson i Månsåsen 
 Oluf Olufson i Bärge  Oluf Jönsson i Degernäs 
 Oluf Olufsson i Walla 
 
[1.] Dato publicerades förr specificerade Kongl. placater och ordningar, item Kongl. Maij:tz 
pardounsplacat om förrymbde knechter. [fol. 129v]  
 
[2.] Ryttaren Carl Olufson kärade till Oluf Olson i Rächsiön och Sunne sochn om ett ängie, 
Röängie benämbdt, som under Carls nu hafwandhe chronhemman uthi Orrwijken skall af 
ållder lydt och legatt, och begärer att det må åther dijt läggias. Hwar emot Oluf exciperade 
och inwändhe att samma ängie och slått under Rächsiö lydt förr änn han för 60 à 70 åår sedan 
dijt kom och oklandrat waritt, och upwijste ett köpebreff af den 16 martij 1602, lydandes att 
ett ängie i Rächsiö är inbördatt af Olufz fader Oluf Olufson, som åbodde Carls hemman, och 
Anders Påhlson ibidem uthaf Mährit Gudhfastzdotter och Lars Gudfastson för 21 ¾ r.d:r och 
1 ½ t:a korn både i sone och kiöp, jembwähl och denne Oluf till Swen Olson i Hanabacken 
och Owijken, som een bördeman war, 1649 d. 10 martij i sone 6 r.d:r gifwitt. 
 Oluf bekänner att ängiet låg under Orrwijkz gården medan fadren lefde, och eftersom 
hela landet efter 1611 åhrs feigdhe blef tagitt till chrone och denne Oluf gifftath sigh till 
Rächsiö och besagde ängh, då alla hemman under förra willkor resolverades som där under 
igen lagt. Carl angaf att hustru Anna Olufzdotter i Högen, som Anders Påhlsons hemman 
åboer, hafwer sin andehl i Rächsiö behållen. Oluf tillståår henne ett lijtet ängh där hafwa, och 
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såwähl till det som det förra sig wara berättigat efter domb och giort sluuth. Bäggie tillstå att 
det twistige ängiett ligger inom Rächsiö rå och röör. Oluf berättar att skatten alldrig kom ifrå 
Rächsiön, fast än hans fader mehrbem:te äng inlöste där ifrån, hwilcket contrarium eij kunde 
bewijsas. [fol. 130r]  
 Ehuruwähl ett ängie är inbördat ifrå Rächsiö gården under Kyrckiobyhs gården i Orwij-
ken anno 1602 och Oluf Olson deth sedan hwar och een bondhe i landet efter Hennes Maij:tz 
Dråttningh Christinæ resolution af den 25 maij anno 1646 tillehrklarades att niuta sin bördz 
och odalls rätt medhellst arff ifrå Kyrckbyn, och Olufz gifftermål till Rächsiö samma ängh till 
gamble bohlbyn Rächsiö lagt, under hwilkens rå och röör det belägitt [ähr], och allt sedan 
anno 1649 oklandratt och uthi rolig possession behållitt och suttit; altså kan rätten till föllie 
aff Sweriges lagh och det 18 capit:t Jordebalcken L.L. icke mindre giöra än bijbehålla Oluf 
Olufson widh sin gamble häfdh och rättigheet där uthinnan. 
 
Den 25 dito. 
[3.] Dato aftalltes att een fulltagen drängh skall i åhrslöhn niuta 6 d:r s.m:t, 2 par skoor, 1 par 
wantar och handskar, en blaggarens skiortta, och i fästepenningh 2 m:k söllfwerm:t, item 1 
par blaggarsbyxor. 
 En fulltagen pijga 3 dahl. s.m:t, skoor och strumpor som een drängh och 10 al. blaggarn 
och hamplärft, stedzpenning är 8 öre s.m:t. 
 Een gietare [vallhjon] under 15 ell:r 16 åhr 6 m:k s.m:t och sletzkläder. 
 
[4.] Måns Påhlson i Slandrom anklagade Jöns Hemingzson ib:m för det hans häst hafwer 
bittitz medh Måns och i jagandet stackatt [skadat] sig och strax störtte. Jöns tillstår att bäggies 
deras hästar sålledes kommith tillsammans, och Måns häst däraf stört, dåch hela sommaren 
förr gått tillsammans stilla. [fol. 130v]  
 Såsom Jöns Hemmingsson i Slandrom tillståår att Måns Påhlsons häst är medellst hans 
hästz drifwande störtt och befinnes waritt wärdh 5 d:r söllfwermynt, alltså skall Jöns Heming-
son efter det 46 capit:t Byggningab. L.L. betahla des hallfwa wärdhe, som är 2 ½ d:r s.m:t till 
Måns Påhlsonn i Slandrom. 
 
[5.] Oluf Thomsson i Månsåsen skall betahla till Sigridh Olufzdotter 6 m:k söllfwerm:t som 
rester på hennes löhn hoos Anders Ersson i Backen och Olufz hustru Giertrudh sig påtagitt att 
betahla genom Oluf Erssonn och Lars Olson i Orwijken 3 m:k. 
 
[6.] Pähr Olsson i Giärde kärade till hustru Giertrudh i Månsåsen om 2 r.d:rs skulldh till sin 
hustru Karin Erichzdotter, som hennes mann Anders Jonsonn af Anders Olsson i Orrwijken 
skulle upfordra och bekommitt genom Jöns smedh, hwartill hon alldehles nekadhe. Jöns 
smedz änckia hustru Agnis Andersdotter tillstodh att sin man på sig tagitt bemelte 2 r.d:r 
betahla och wille bewijsa det wara giordt, men hustru Giertrudh nekar yterligare därtill. 
 Rätten pröfwar skiähligt att hustru Agnis Andersdott:r, hwars man på sig tagitt betahla på 
Anders Olsons wägnar 2 r.d:r heller 3 d:r s.m:t, skall betahla Peder Olson i Gierdhe 3 d:r 
s.m:t. Och hust:o Agnis söke hustro Giertrudh därom det bästa hon gitter. 
 
[7.] Oluf Jonsson i Rasten betahlar 1678 och 1679 åhrs uthlagor för gullsmedhz hemmannet i 
Genwalla af 5 tunlandh och det possiderer så längie han [fol. 131r] aff creditorerne bem:te 
åhrens uthlagor och därpå all anwändh kåstnadh efter mätismanna ordom igenfår. Klandra dee 
icke i så måtto lageligen, så behåller Oluf Jonssonn hemmannet effter laga procedere för sitt 
rätta odall. 
 



 142  

 

[8.] Ryttaren Carl Olufson fordrade af Axell Gunnarssons ägendomb 6 d:r 8 öre för upburen 
arf i Norie efter Jöns Gunnarson, som hans hustru och 3 systrar tillfallitt är och löper på hwar 
1 d:r 18 öre, som sees af Axcells qvittantz, daterat Trundhiem d. 14 octobris 1673. Carls mod-
her hafwer fått aff Axel 1/2 tunna korn, som icke kundhe bewijsas på arfwet wara lefwereratt, 
dy böör Johan Bråddesson, som hemmannet i Swedie inlöst hafwer, betahla till Carl Olufsonn 
1 d:r 18 öre s.m:t och äfwen så dhe andra 3 systerdehlarne till dheras rätta fullmechtige. 
 
[9.] Till föllie af rättens förordningh på förra tinget ähr Jon Bråddessons hemman i Swedhie 
wärderatt för 54 d:r s.m:t, och löösörorne för 22 dahl. 21 öre s.m:t, så att summan är 76 d:r 21 
öre söllfwerm:t, hwar opå hans brodher Johann Bråddesson hafwer efter uprättatt rächning 
betallt hemmannetz uthlagor och skulld 68 d:r 10 öre 12 p:r s.m:t, och sedan till Axell Gun-
narssons 4 systrar för upburne arffzpeningar i Norrie 6 d:r 8 öre, görandes tillhopa 74 d:r 18 
öre 12 p:g:r s.m:t, så att på hemmanetz inlösning allenast rester 2 d:r 3 öre 12 p:g:r söllfwer-
m:t. 
 
[10.] Jöns Hemmingsson och Måns Påhlson i Slandrom begäradhe godhe män som skohla 
dem emellan [fol. 131v] jäncka uthi åkeren. Jöns begärte Peder i Nambn, Swänn i Knytta och 
Oluf i Walla. Måns äskadhe Peder Simonsson i Bärge, Oluf Andersson i Mällbyn och Oluf 
Olufsson i Bärghe. 
 
11. Peder Carlsson i Rasten anhöllt om syn emellan sig och Nills Anderssonn i Knytta om 
dess skog som gräntza tillsammans och äskadhe å sin sijda Hemming i Steensgården, Swän 
Larsson i Tanne och Pehr Pehrsson i Nambn. Nills Andersson uthwalld[e] Pähr Simonsson, 
Oluff Andersson och Oluf Olson. 
 
12. Lähnsman Öman hafwer stämbdt ryttmäst:s drängh Erich Andersson, som nu intett 
comparerat och eij heller wist laga förfall, dy efter 33 cap. Tingmåhlab. saaker till 3 m:k. 
 
13. Såsom Måns Nillssonn i Ståcke förledne åhr 1680 d. 2 novembris å laga tingh hafwer 
fästatt lagh siellf tollfte sig befrija ingen nytta hafft af postmästarens Hans Larssonns och 
fendrickens Oluf Ekmans lämbnadhe saaker och pertzedlar anno 1677 uthi hans gårdh och 
icke heller wållandhe waritt att dhe i fiendens händer kommo, och nu inga laggärdzmän sig 
kan skaffa; alltså hafwer rätten öfwersedt den specification som Hans Larsson på dess mistade 
saaker 1680 ingifwitt och opfördt för 154 dahl. 10 öre s.m:t, och tillbudit willia medh edh be-
sanna och pertzedlernes wärdhe lindrigast, som syntes skiee kunna, modererat till 103 d:r 12 
öre s.m:t. Och i lijka måtto fendrichens opsatz på 115 d:r 14 ⅔ öre s.m:t skiärskådatt, och 
befunit [fol. 132r] eij mehra waritt wärdhe än 33 d:r s.m:t, hwarföre finner rätten skiähligt att 
Måns Nillsonn i Ståcke till föllie af det 19 och 34 capit. Tingmåhlab. skall betahla till Hans 
Larsson Biörckman 103 d:r 12 öre s.m:t och till fendrich Oluf Ekman 33 d:r s.m:t. 
 
14. Oluf Mårtensson ifrå Hållskaffwen opbiudher första gången sin faders gård i Mällbyn, 
som han aff sine syskonn och medharffwingar för 90 d:r s.m:t köpt och inlöst hafwer. 
 
15. Oluff Olufssonn i Kånkebacken upbudit första gången Oluf Anderssons hemman i Mäl-
byn af 2 ½ tunlandh för 60 d:r s.m:t. 
 
16. Oluf Jonsson i Rasten upbudit första gången gullsmedzhemmannet Genwalla af 5 t:l:d, 
näste bördhemän och creditorer till lösn. 
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17. Michellsgården å Frösöen hafwer öde legat 1678, 1679 och 1680, som förra åboen Sten 
Olson optagitt på tu åhrs frijheet, nembl. pro annis 1681 och 1682. 
 
18. Anders Olssons hemman i Wästbyn legat ödhe 1677, 1678, 1679 och 1680 och af 
Hemming Olsson ib:m på frijheet uptagitt pro annis 1681, 1682 och 1683. 
 
19. Elias Swenssons hemman i Nambn warit ödhe 1677, 1678, 1679 och 1680, och af Jon 
Eliesson uptagit på frijheet pro annis 1681, 1682 och 1683. 
 
20. Jon Matzsons hemann i Genwalla aff 4 ⅙ tunland ödhe legatt ifrå 1677 till 1681, bäggie 
inclusive, och uptagitt af Erich Pärsson på frijheet pro annis 1682, 1683 och 1684. [fol. 132v]  
 
21. Oluf Pährssons hemman i Wagle af 3 ⅙ tunlandh ödhe waritt ifrå 1677 till 1681 inclusive, 
och optages af hustru Brijta Tohlsdotter på frijheet pro annis 1682, 1683 och 1684. 
 
22. Uhne Månssons hemman i Knytta aff tuå tunlandh waritt ödhe 1677, 1678, 1679 och 
1680 och optagitt af Gunnar Månson på frijheet pro annis 1681 och 1682. 
 
23. Hustru Karins hemman i Swedie af 2 t:l:d ödhe legatt ifrå 1677 till 1680, bäggie inclu-
sive, och optagitt på frijheet af Oluf Anderson pro annis 1681, 1682 och 1683. 
 
 
 
 

Ting 21 och 22 april 1682  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 198r–202v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3469, fol. 316r–320v, RA. 
 
Anno 1682 den 21 och 22 aprilis höltz ordinarie wåhrtingh med allmogen aff Sunne tinglagh, 
närwarande befallningsman wälb:d Jonas Flodin och nämbden.  
 Peder Simanson i Bärghe  Pedher Biörson i Hahra  
 Swen Jonson i Knytha   Anders Erson i Månsåsen  
 Oluf Anderson i Mählbyen  Peder Bråddeson i Imnäs   
 Oluf Jönson i Degernääs  Oluf Olufson i Walle  
 Lars Olufson i Swedie  Nills Anderson i Fanbyn  
 Hemming Olsson i Wästbyen Nills Jönson i Bällstadh  
 
1. Dato aflade Hemmingh Olsson, Nillss Anderson och Nills Jönsson sin nämbdemans edh.  
 
2. Dato påmintes allmogen om förra publicerade Kongl. ordningar och i synnerheet om 
leghojoons stadgans fullgiörande.  
 
3. Kongl. Maij:tts förordningh om tinglagetz signete [fol. 198v] och des brukande oprepades 
och förmanthes att lefwa hörsambligast dereffter wider laga booth.  
 
4. Hustro Gunnilla i Dahlen förmantes innehålla med des öhlsällningh till soldatherne, huar 
utaf ett och annat oskick förspöries offta sigh tildraga, och det att förekomma afsades, till 
föllie af den 33 puncten i Kongl. gästgifwareordningen, att hon må intet hafwa macht någhon 
öhlsällningh hålla wid laga straff tilgiörande.  
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 I lijka måtto förmantes allmogen i gemehn, att dee intet låtha soldatherne med öhl och 
brännewijn förtähra sin räntha, huar af torde hända, att dee taga flychten, och blef afsagdt, att 
där dhet befinnes, måge dee eij förslagh giöra at niutha sådant i afrächning på uthlagorne.  
 
5. Ståcke, Rijse och Wästbyen tilsades intet som förr låtha sin booskap gåå wårdlöös och på 
Kongsgårdzägorne göra inpass, så frambt dee willia för straff blifwa frije och att de intagne 
booskap olåfwandes igentagit. Måns i Rijse föregaf att hans wallflicka sagt sigh få låf att 
igentaga sin booskap, som een gångh oförmodel. kom in i ängiet. Dee uthlofwade sigh willia 
sin wallherdar förmana och tillhålla, det ingen skada och åwärckan må giöras.  
 
6. Dato insinuerade Måns Nillson i Ståcke och Frössöö sochn hans excell:s h. general-
leutnantens och gouverneurens högwälborne h:r Jöran Sperlings remiss daterat Frössöö 
Kongsgård d. 8 decembris [fol. 199r] förledne åhr 1681, af innehåldh, hurusom Måns Nillson i 
Ståcke och Frössöö sochn finner sigh beswärat öfuer een execution som honom effter een 
domb öfuerhänger: påståendes hafwa flera skiähl än som wed tinget, då ransakningen höltz, 
opwistes och considererades, och altså förordnat dhet saken å nyo skall undersökias och alla 
skiählen rättrådel:n ansees och ransakningen opgifwas med mehra som där uthi mentioneres. 
Frågades altfördenskull befallningsman wälb:d Jonas Flodin huad kundskap han i saaken haf-
wer, helst efftersom h. gouverneurens excellens remiss dertill anledningh gifwer och suarade 
han, det saken är een gångh lagligen afhulpen och dy behöfwer han intet dertill contribuera: 
påminnandes huad fahra med sådant plägar wara, och där å nyo skulle dermed till dombs 
skrijda excuserade han sigh eij willia wara tilstädes och dy togh han strax der effter afträde 
och een stund sigh absenterade.  
 Huilcken remiss rätten togh i noga betänckiande och fan skäligt till remonstration och 
oplyssningh att igenom löpa och öfwersee alt huad i den saken är passerat och således af 
begynnelsen till ändan funnit som föllier, nembl.  
 
1.) Anno 1680 den 12 maij hafwer capitein Joachim Daden låtit stämbna Hans Larson 
Biörckman för nedersatte 4 tunnor korn och 2 pund smöör i Ståcke a:o 1677, förr än dee 
danske inkommo, och Hans Larsson föregifwit det alt lämbnades (enär han flydde undan 
fienden) hoos Måns Nillson i Ståcke, och Måns föregifwit sigh wara seent stämbder, och 
Hans [fol. 199v] Larson sin gamble drängh, Erich Gunnarson, som der i wittna skulle, icke 
tilstädes, dy opskötz saken till nästa tingh.  
 
2:do.) Anno 1680 den 2 novembris fästade Måns Nilsson i Ståcke lagh, sielf tolffte sigh lagli-
gen befrija å nästa tingh för alle dee saker han hafwer hafft i sitt huus till förwahring, capiten 
Daden, ländzman Hans Larson och fendrichen Oluf Ekman tillhörige, at han aldrig hafft nå-
gon nytta eller gagn deraff, eller wållande warit att det blef oppenbarat och bårttagit 1677 af 
danske capiten Tyger Anderson och hans folck. Fol. 5 och 6 puncten [se ting 2 nov. 1680 § 6] 
huar oppå fölgde dato.  
 
3:tio.) Att Hans Larson insinuerade een specification på sine egne quarlämbnade saker hoos 
Måns i Ståcke, lydande på 154 d:r 10 öre s:rm:tt, föruthan fendrick Ekmans å förra tinget den 
12 maij inlefwererade på 346 d:r 12 öre kopp:rm:tt och capitein Dadens på 4 tunnor korn och 
2 pund smöör: begärandes Hans Larsson det hans drängh Erich Gunnarson i Öfuerhallen må 
edelligen examineras, som effter aflagdan eedh bekänt sigh om odensdagen rodt ifrå Wärck-
öön till Frössöön att afhämpta sin huusbondes saker ifrå Ståcke, som af Måns Nillsons hustro, 
Barbro Hansdotter och Märitt Jonsdotter (Hans Larsons tienstepijga) wore i ett härberge 
innom låås satte, och dem eij bekomma kunde, uthan hust. Barbru fått honom een byrda med 
kläder af sina, att föra till Wärcköhn, och der emoth försäckrade hon drängen Erich, sig willia 
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hans huusbondes saker förwara, och han altså begaff sigh heem och lijkwähl reste till öhn om 
fredagen, i [fol. 200r] mehningh att få sin huusbondes saker, då hust. Barbru föregifwit dem af 
danske capitein Tyger Anderson och des fålck wara bårttagne.  
 Märitt Jonsdotter intygade bemelte dato sigh förwarat fendrich Ekmans kijsta i Måns 
Nillsons härberge, och een förrymbd constabel, Anders Bonde ben:d, för danske capitein 
Tyger dhet oppenbarat: berättandes att Hans Larsson af dee saker som lågo i kijstan, igenfått 
een lärfft snörlijf med fiskbeen och een tom kryddlådha: förmenandes ej alt wara kommit i 
fiendens händer, men hustru Barbru föregifwit sigh det fått af capiteins drängh. Iembwäll och 
angaf Märitt Jonsdotter sigh willia till sin heemwist i Glasätt något af Hans Larsons saker, 
nembligen 1 tunna rogh och några bärbyttor bringa och förwara, men af hustru Barbro för-
wägrat och altfördenskuld dömbder detta dato deth betahla, och Måns ytterligare om edens 
præsterande för dee öfrige sakerne påmintes och tillsades.  
 
4:to.) Den 18 novembris 1680 hafwer vice häradzhöfdingen Knuth Ingelson utskrifwit och 
förordnat extraordinarie tingh at hållas d. 2 decembris der på fölliande, om samma ährende 
som citation förmåhr, huar om befallningsman Flodin och nämbden nu tilspordes, emedan 
som i protocollen intet der om mentioneres, huilcka berättade sigh bemelte dato den 2 
decembris wara tilstädes och att Knuth Ingelson, kommande på försatte dagh, sändt budh till 
Måns Nillson att comparera med sine laggärdzmän att præstera edhen, och fått till suaar, att 
han inga währningzmän hafuer [fol. 200v] fått, derföre blef ingen rättegång af, uthan huar heem 
till sitt.  
 1681 in octobri påminte Hans Larson om ett änteligit sluuth deruthinnan, då Måns 
Nillson tillsades att comparera å höstetinget med sina edhgärdzmän och lagligen således sigh 
befria, effter förr fästade lagh, doch han fuller sigh instälte, men eij fulgiöra kunde och dy 
fallen till saken, som extractum protocolli af den 24 octobris 1681 med mehra innehåller och 
förmåhr.  
 Interim tilfrågades Måns Nillson huilcka äre dee wittne som för herr gouverneurens 
excellentz han sigh påberopat. Resp. Märitt Joonsdotter som nu furierens Oluf Kåckz hustru 
är, och befans att hon tilförne sin relation på tinget den 12 maij 1680 der om giordt, hon war 
och då besåfwin, och födt barn, men sedermehra ächtat.  
 2:do.) Constabel Bråddes hustru Sara Olssdåtter, som den tijden hoos Måns wistades och 
sitt tilhåll hade, och befans att hustru Sara är i skyldskap med Månses hustru Barbru till andra 
leeden och hustru Barbru till tredie.  
 3:tio.) Kahrin Pärsdotter ifrå Norderöhn, som 1677 tiente hoos Måns Nillson och skall 
allenast någon kundskap om någon booskap hafwa, huar medh sisterades.  
 

7. Befallningsman tilltalte klåckaren på Frössöhn Oluf Månson i Tandh om ett klåckare 
bordh, Grötom ben:dh, som den tijden han det antogh war bebygd och i fult bruuk och nu 
allenast een bodh och i linnes lägde: begärandes dhet han måtte obligeras effter för detta 
Kongl. husesynsordningen icke allenast huusen upbyggia, uthan och [fol. 201r] åkern opbruka, 
gifwandes widh handen ordsaken wara att intet åtahl derpå förr är giordt, denne att sådane 
immediate stomer i Jordeboken intet införde äre och icke förr än förledne höst der om kund-
skap fått.  
 Oluf Månson opwiste een zedell af den 30 aprilis 1659, som effter befallningsmans 
Daniel Bärtilsons ordre skall wara skrifwin af Eskill Jonson i Haara och Suän Påhlson i 
Högen: lydandes att dee hafua synt Grötom på Frössöön och befunnit att åkeren då allaredo 
legat i fast trädhes lägdh, tree eller fyra åår. Item een stugu förruttnat och taaklöös, ett stabur 
taaklöst. Een bodh medh källare under fördärfwat. Stallen sammaledes, fähuset dito, 
gärdzgårderne fördärfwade och nederfallne. Befallningsman protesterade ratione officij emot 
sådant och betygade att stugun och staburet äre förlängst sålde der ifrå till Håf och ännu 
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behåldne: anhållandes att Oluf må för sådant tilbörligen ihugkommas och söke han sin som 
han gitter. Oluf Månson föregaf sigh inge huus såldt, utan hans antecessor Oluf Erson i Walla, 
och ägorne äre inhängnade och ingen uthmarck, och enär ett tunlandh åker brukas så kan fåes 
der till 5 el:r 6 lass höö. Han hafwer sielf hemman såsom och icke kunnat där längie boo, 
emedan som intet uthrymme huarcken i skogh eller muhlbete där finns och dy effter tree åhrs 
beboende måst flyttia där ifrå, och lijkwähl under den tijden stufwan opptächte som wid des 
försälliande mistades. Befallningsman påstod att han måst betahla för huusrötha ifrå den 
tijden han dijt kom och så goda huus dijt igen skaffa och om något straff skulle honom 
påläggias, att dee måtte till [fol. 201v] reparation anwändas. Oluf Ersons son Oluf Olsson i 
Walla opwiste sahlig landzskrifwarens Lars Jonsons Roshemi i befallningsmans ställe ordre 
af den 15 junij 1665 effter sahlig probstens magister Jacob Holtz begäran, till ländzman i 
Rödön Elof Olsson, att tillijka med 2:ne nämbdemän och sochneskrifwaren syna Oluf Ersons 
giorde kåstnad på Gröthom och sedan wid lagha tingh låtha lagligen afhielpas, huilcket och 
den 26 dito effterkommit blef, allenast på dee huus han kiöpt och sielf opbygdt hafwer, nemb-
ligen een stufwa med dörr och muhr för 7 r.d:r. Ett härberge för 4 r.d:r, een källare med bodh 
ofuanpå för 2 r.d:r, een lijten stall för 1 r.d:r och een hööbodh för 1/2 r.d:r. Huar oppå är 
fölgdt probstens sahlig magister Jacob Holttz moderation och gåttfinnande af den 23 novemb-
ris 1665, att då warande åboo skulle uthgifwa 10 r.d:r, eller Oluf Erssons arfwingar macht sin 
öfwerbygning igentaga och i deth anseende stufwan och herberget där ifrå såldt.  
 Oluf Månson hafwer opbygdt där ett fähuus som tillijka med dee andre gamble husen af 
krigsfolcket 1676 intyges wara opbrändt.  
 Såsom sahlig probsten magister Jacob Holst hafwer 1mo) lämbnat frambledne klockarens 
Oluf Ersons bygnad under godhe mäns besichtningh anno 1665 den 15 junij och samma dato 
af då warande landzskrifware Lars Jonson Roshemio i befallningsmans ställe förordnat uth-
sochnes syn derpå, som den 26 dito är hållen och sahlig probsten magister Jacob Holst der 
effter förordnat den 23 novembris samma åhr, att successoren skulle betahla till Oluf Ersons 
arfuingar 10 r.d.r eller hafwa macht des öfuerrbygning taga derifrå; altså finnes skiäligt, att 
med Oluf Månsons saak i detta måhl differera till des något conference med nu warande 
probst eller pastore loci der öfwer kan skee och ährhållas. [fol. 202r]  
 
8. Kahrin Erasmusdotter, född i Ragundz sochn och Krånge by, skuldgafz hafwa hafft 
oloflig beblandelsse med soldaten Peder Jonson ifrå Hammardahl och aflat barn tilsammans, 
huilken tilstod giärningen och bekände barnet wara dödt födt, och tilförne af henne oppen-
barat och kallat änckian hustru Gunnilla på Andersöhn och Maria Grijp den tijden hon föda 
skulle, som bewittna barnet wara fullgångit och dödt födt: warandes hustru Gunnilla hoos 
henne öfwer natten tillijka med gamble Elin som i samma stufwa bodde. Hustru Gunnilla in-
tygade och att Peder Jonson war där, enär barnet sweptes och tillstått lägersmålet.  
 Deth angafz och att bemälte Karin tilförne aflat oächt barn med Erich Jonson Bagge, som 
ogift war, och 1677 fången till Norie och sedan intet igenkommit. Hon bekände omsijder intet 
derföre politice plichtat; huarföre warder hennes plicht för det förra 20 m:k och för det senare 
40 m:k. 
 
9. Regementzskrifwaren herr Jonas Wargh påminde hurusom capitenskan på Andersöhn, 
hustru Elizabet Falck är tredie gången lagligen stämbd för någon obewijssligh beskylningh på 
högwälborne herr öfwersten Åke Ulfsparre 1678 i præsens af general Sparren och häradtzhöf-
dingen Plantin: anhållandes om ändskap derutinnan. Regmentzskrifwaren tilspordes om herr 
öfwersten några wittnen i saken hafwer som kunde eedeligen examineras. Resp: inga fleere än 
som nämbde äre. Hans Larson Biörckman berättade att capitenskan nu under tingstijman hoos 
herr öfwersten giordt afböön och sine ord recanterat. [fol. 202v]  



 147  

 

 Såwijda capitenskan icke comparerat och högwälborne herr öfwersten inga wittnen haf-
wer wedh handen som kunna edeligen examineras, helst emedan som häradtzhöfdingen icke 
kan wara testis och judex. Altså kan saken intet denne gången afhielpas.  
 
10. Dato aftaldes och beslöts att bogårderne i Sunne och på Frössöön skohle förfärdigas till 
nästa hösttingh och den som det försummer wara laga straff underkastatt.  
 
11. Nills Jönson i Billsta opbiuder tredie gången sin styffaders Nills Kielsons hemman i 
Billstadh af tree tunland till sythningslöön, och deth oklandrat.  
 
12. Mårten Mårtensson i Hållskafwen opbiuder andra gången sin faders gårdh i Mählbyen, 
köpt för 90 d:r s:m:tt.  
 
13. Oluf Jonson i Rasten opbiuder andra gången gullsmedzhemmanet i Genwalla af 5 tun-
landh, creditorerne och näste bördemänn till lössen och deth oklandrat.  
 
 
 
 

Extraordinarie ting 21 juli 1682  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol.240r–243r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3469, fol. 359r–362r, RA. 
 
Anno 1682 den 21 julij höltz extraordinarie tingh på Frössöön, närwarande befallningsman 
wälb:e Jonas Flodin och efterskrefne nämbdemän.  
 Ifrå Rödöns tinglag  Ifrå Sunne tinglagh  
 Oluf Larson i By  Oluf Anderson i Bärge  
 Gunmund Enarson i Sillie   Peder Bråddeson i Imnäs  
 Nills Pederson i Biertte  Hemming Olsson i Wästbyn  
 Jöran Nillson i Tängh  Oluf Olsson i Walle  
 Oluf Anderson i Wijke  Nills Anderson i Fanbyen  
 Siul Enarson i Sem  Peder Biörson i Hahra  
 
Dato angaf befallningsman hurusom han warit förordsakat att låtha några qwinnespersohner 
gripa, som hafwa gifwit sigh i sällskap med några tartare såsom wore dee deres ächta hustrur 
och med dem aflat barn etc. Huar ibland framhades Karin Nillsdotter, barnfödder i Ekesiöö 
stadh uti Småland, som skuldgafs hafwa under ächtenskaps prætext uti Hälsingeland a:o 1681 
juhltijden med een gifft person Abraham Swänson gifwit sigh i föllie, och der ifrå till Wärm-
landz daahl och sedan till Norie, och under reesan på fiället hijt åth Jämpteland födt barn, som 
[fol. 240v] skiedde näst för juhl sidstleden, och Abraham låtit sigh här under regementet wärfwa 
och in junio sidstleden ifrå Hammardahl sochn rymbdt till fiähls med Kahrin, som warit kallat 
Kerstin. Karin bekänner sigh warit gifft med båtzmannen Elof Hanson Otter, född i Wäster-
giötland, Biörcketorp sochn och Bollbygd, uthskrifwen i Boråhs, med huilcken hon hade fyra 
stycken barn, som och hijt i föllie warit, såsom och med bem:te Abraham Suänson i Hälsinge-
land och Järfsiöö sochn i sällskap kommit sex weckor effter juhl 1681 och med honom aflat 
och födt ett piltebarn, som hon under flychten till Norie med honom, tillijka med dee förrige 
fyra stycken till fiälls hade, och bekänner sigh med dem först öfwer ett fiäll komma och Abra-
ham och Lars Henrichson bad henne och dee andra quinfolcken uthi een opbygd rijsskoija 
wed een älff pass 7 mijhler ifrå bygden töfwa till des dee skulle komma tilbaka ifrå Norie, 
som dee förmente eij fiärran wara skulle. Derest dee i 11 dygn wore och effter Abraham och 
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Lars wäntade, och för hunger skull sedan gått tilbaka åth Hammardahl och i Byom gripin: 
lämbnandes hon dee fyra äldsta quaar i koijan, efftersom dee intet förmådde der ifrå gåå; 
tagandes det yngsta på sin arm med sigh, som lefde till andra dagen på baakreesan och een 
mijhl hijtom fiället. Hon föregifwer och sigh det een dagh sedan dhet war dödt burit, och 
nödgats lämbna för machtlöössheet skuldh under een grehn.  
 Den äldsta flickan war på 11:te åhret, den andra på 9:de, den tredie på 7:de och den fierde 
flickan 4 åhr gammal, och nu äre 20 dagar förlupne sedan som hon barnen [fol. 241r] i kåijan 
lämbnade. Hon sägher och nu sigh hafwande af honom wara på 14:de wekan, som och skö-
nias kan: bekännandes att berörde fyra flickor ingen eldh eller yxa och intet till matz hade, 
meera är een torrfisk, pass een aln lång och een knijf att saafwa med, och att dee tuänne större 
förmådde safwa men dee två mindre intet, utan såthe i koijan och finge af dee andre safwen. 
Hon bekänner att Abraham sigh besåfwit först i Järfsiöö sochn sex wekor effter juhl 1681 
(och då war hans ächta hustru Kerstin Hansdotter i Ockellboo uti Gästrijkland stadder) och 
aftalt sin emillan att råkas i Järnbergslagen och Ramshytta sochn och Skomakaretorpet, som 
skiedde åtta daghar för påsk, då Abraham sagdt sigh sin hustru Kerstin lämbna widh Arbogha, 
som legat i skiälfwan: föregifwandes Kahrin sigh eij wetta om han med henne wigder war, 
doch haar han henne kallat sin hustru och med henne hafft een sohn som då läfde och sedan 
förspordtz dödh wara, nekandes sigh weetha huru längie han med henne tillsammans warit, 
men Abraham gifuit henne sin hustrus nampn Kerstin, det hon till datum wederkiänt och be-
hållit. 
 Kahrin effter tilfrågan berättar att förledin wåhras hade Abraham och Larss Henrichson 
een ungh lapp, Printz-Lars ben:d, hoos sigh till plägningh at få kundskap och anledningh om 
wäghen till Norie och lofwat honom betahlningh, som och dem den wägen wiste, som dee 
sedan till sin flycht brukade. Ett resepass af borgmästar och rådh i Åhmåhl af den 5 junij 1679 
med stadzens signete och Tyrris Pädersons och Carl Bengtsons nampn och Tyrris pittskafft 
[sigill] verificerat opwistes, som innehåller att Abraham Suänson warit fyra åhr borgare i 
Åhmåhl och med sin ächta hustru [fol. 241v] Kerstin Hansdotter förpassat på någon tijd att 
bruka sitt suarfware hendtwärck effter dee äro ährlige. Kahrin påstår fulleligen sigh med Elof 
warit laggiffter, och effter hans dödh i Giöteborgh fått bewijs och pass att reesa der ifrå som 
hennes barn skall sönder rijfwit: bekännandes sig eij brukat Herrans helige nattward sedan 
som hon kom med Abraham i sällskap och enär hon honom derom påmint fått till suaar att 
han der till eij hölt sigh wärdig, och at hon födde barnet på fiället näst för juhl, dhet caplan 
herr Nills Sundel i Undersåkers giälld i Åhre sochn christnat och i Räfsund är hon kyrcktagen 
i pastoris absens af h. Samuel Alstadio. Krijgsprästen h. Samuel inkallades och tillstod sigh 
een swarfwares hustru ifrån Åmåhl effter pastoris h. Carl Alstad i begäran och borgmästar- 
och rådzpass i kyrckian intagit: wettandes intet annat än hon hans ächta hustru war, som 
passet lydde.  
 I lijka måtto stäldes för rätten Maria Pädersdotter, barnfödd i Lijhm [Lima] sochn och 
Sillisdahlerne af tartare föräldrar, och angafs hafua 2:ne oächta barn, huartill hon beiakade 
och bekände sigh olåfligen med een gift soldat i Norie, Chresten Olsson benämbd, afladt och 
födt een son som lefwer, och Chresten rymbde widh Bärn, och sedan kom hon i hoop med 
Anders Sörisson i Hedmarcken, som giffter är, och fölgde till Åmåhl wed gräntzen, som strax 
henne häfdade och kallat sin hustru, med huilcken hon een flicka hafft som nu är ett åhr 
gammall. Denne hafuer och hafft sällskap med dee förrymbde soldater Abraham Suänson och 
Lars Henrichson och bekänner att dee wid Quarnbärghet bygde een [fol. 242r] koija och een 
natt där lågho, och lämbnade quinfolcken och barnen quaar: föregifwandes sigh skohla reesa 
till Snasen i Norie och sedan igenkomma effter barnen, och allenast een natt tillijka med 
Kahrin i koijan, sedan töfwadt och sedan begifwit sigh tilbaka och tree nätter legatt uthe under 
wäghen, förr än dee kommo till Hammardahl och Byn som rächnas till 20 gamble mijhler, 
och heela wäghen burit sitt barn tilbaka. 
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  Hon bekänner att Kahrin sagdt till sine barn att hon skulle allenast gåå att hempta någon 
torrfisk som karlerne kastadt medelst svår tyngd aff klöfierne, föregifwandes sigh bidia henne 
gåå till barnen igen, men hon icke wehlat förr än hon skulle fåå maath, och så wijdha det icke 
skedde, gick hon intet åstadh. Denne sägher barnen allenast hafft een gädda een aln långh och 
twå kakur brödh och att Karins yngste barn dödde på denne sijdan om fiället och lade under 
een grahn.  
 Maria bekänner sitt barn wara i Österdahlerne uthi Christianas lähn födt och christnat 
Johannis tijdh 1681. Kahrin inkallades och förehöltz att hon intet refererat rätt om tijdhen, 
föregifwer att Maria intet berättat sanningen, om hon sagdt dem allenast ett dygn sedan man-
folcket wore bortreste warit i koijan, utan att förr än dee gingo tilbaka warit 11 dygn, men 
icke i kåijan, uthan här och där i fiellen med barnen att opsökia wäghen till Norie men intet 
funnit och omsijder kommit till förre koijan. Men Maria nekar därtill och är ständig i sin gior-
de relation. Kahrin beskyltes hafwa burit [fol. 242v] een kättell som hon föregifwer Abraham 
och Lars tagit i een bodh wid älfwen der dee stuhlo torrfisken: warandes om 2 kannor rum af 
5 m:k wicht och den lämbnat wed Byens fäbodar, som är kommen ägharen tillhanda, men 
föregifwer den allenast burit sedan barnet dödde, som doch öfwertygades den strax taghit, och 
altså synes meera älskat dhet stullne godzet är sitt egit barn. Henne förehöltz hur hon icke den 
stullne kättillen lämbnade och att af dee andra barnen tagit wed handen. Rp: Gud nåde migh, 
iag wiste eij så mycket. Hon hafwer låtit sigh kalla Kerstin effter Abrahams laggiffta hustru, 
som i passet nämbnes till att skyhle sin föröfwat galenskap, det hon ytterligare effter tillfrågan 
tilstår, wettandes intet om hans hustru Kerstin ännu lefwer.  
 Marias moder Sahra Larsdotter, som i samma föllie warit, bekänner sigh och dem, ifrå 
deth manfolcken drogho af, wandrat omkring fiällen och åter till kåijan wid Quarnbärghet på 
11:te dygnet kommo, och sedan nedföre på 3:die dygnet, då alla fyra barnen lefde och 
lämbnades och hade een knijff att sawa med och allenast een gädda och lijtet brödh. Deth 
befans att den 19 junij rymbde dee och den 21 till Quarnbärghet anlände och den 4 julij seent 
om afftonen kommo quinfolcken tilbaka, huar af pröfwes att Marias berättelse om tijden 
ingen grund hafwer.  
 Såsom Karin Nillsdåtter, barnfödd i Ekesiöö stad uthi Småland, med een gifft man, 
Abraham Swänson, hafwer ifrå Swerie rymbt och luppit till [fol. 243r] Norie, med honom ett 
barn aflat och hafft, och nu med ett hafwande ähr; huarföre kan häradzrätten icke mindre 
giöra är till hörsampt föllie af dhet första capitlet Tiufmåhlabalcken Landzlagen och des sluth 
dömma Kahrin Nillsdåtter att mista lifwet och den med dee öfrige hennes förseelser till högl. 
Kongl. håfrättens rådh och högwijse diiudication och resolution uti underdåhn ödmiukheet 
lämbna.  
 Aldenstund kåhnan Maria Pädersdotter hafwer aflat och födt twänne barn med norske 
personer uti Norie och allenast med sin moder Sara fölgdt Abraham Suänson och Lars 
Henrichson hijt öfwer fiället och således den synden i ett annat konungarijke giordt; altså 
lämnas däth doch till underdånigst föllie af åtskillige Kongelige Maij:tts uthgångne påbudh, 
finnes skiäligt att Maria med sin moder Sahra skall behörligen drijfwas uthur landet till Norie 
därest Maria synden bedrifwit och med sin modher mäst wistatz hafwer.  
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Ting 2 december 1682  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 287v–292v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), E XI e:3469, fol. 408v–414r, RA. 
 
Anno 1682 den 2 decembris höltz lagha tingh med allmogen af Sunne tinglagh, närwarande 
befalningsman wälb:d Jonas Flodin och nämbden.  
 Peder Simonson i Bärge  Peder Biörson i Hara  
 Suän Jonson i Knytha   Anders Erson i Månsåsen  
 Oluf Anderson i Mälbyen  Peder Brådson i Imnäs   
 Oluf Jönson i Degernäs  Oluf Olufson i Walla  
 Larss Olsson i Swedie  Nills Andersson i Fanbyen  
 Hemming Olson i Wästbyen  Nills Jönson i Bällsta  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:tz placater och ordningar som förr specificerade ähro.  
 
2. Om allmänningarne ransakades och intygades att inga oafradzlagde allmänningar finnas 
fleera än Damsäther eller Kiuthboderne, som Sunnegränden till fäbodar brukat och för en 
långh tijd sedan lämbnat medelst aflägenheet och där näst om boende byars intrångh och nu 
eij heller deth begära. Dee andra afradsland äre med rå och röör ifrå bohlbyarne skildhe. 
[fol. 288r]  
 
3.  Emellan Oluf Olsson i Bärgom och Peder Simonson ibidem om ett dijke som twistas om, 
uthwaldes å Olufz wägnar Suän i Knytha och Oluf Anderson i Mählbyn och å Päders wägnar 
Hemming i Wästbyen och Oluf i Walla nästkommande wåhr i lagha tijd deth syna och wetha 
beskaffenheeten opgifwa.  
 
4. Erich Olsson i Wagle kärade till Erich Päderson ibidem för några äghor han af chronhem-
manet sigh skall tillwällat och inkrächtat: anhållandes att få dem tilbaka wid lagha plicht. 
Huartill Erich Person eij neka kunde, föregifwandes sigh det måst göra till att hägna sin slått 
och det giordt förr än Erich Olsson ödeshemmanet optogh. Men bewistes honom i sommars 
och een hagha opsatt. Erich Person föregaf sigh måst hagan för sin åker skuld opsättia, huar 
emoot Olsson protesterade och sade deth een särdeles gärdzgård wara och där hoos sigh fuller 
bärgat höö där innom, men deth mästa af hans rödningh och swediande förderfwat. Item att 
deth samma för gammalt under chronhemmanett lydt och sorterat och han lijkwäll sigh det 
tillwällat och rödt: bekännandes Päderson sigh allenast ett rijshag giordt, och det gambla op-
brändt och der sadt rågh uppå.  
 Så wijda parterne twista om gärdzlegårderne och hägnad, så pröfwes skiäligt att nästkom-
mande Valburgi tijd skole säx nämbdemän tillijka med befallningsman och een å regementz 
wägnar besichtiga bäggie hemmanens äghor och Erich Pädersons rödningh och opsatte gärdz-
legårdar, och wid wåhrtinget opgifwa, då saken skall änteligen företagas och afhielpas. 
[fol. 288v]  
 
5. Erich Olson angaf och Erich Pädersons häst hafwa förderfwat sin häst förledne sommar: 
begärandes refusion och skadestånd derföre, emedan som Pedersons häst intet warit häfftat 
och ståckat. Erich Person tillstår fuller sin häst warit ohäfftat och söcht Oluf Jönsons stodh i 
samma by och fleera hästar her på öhn ohäfftade gå och förmodar deth hans häst ingen skada 
giordt. Erich Olsson tilspordes huarmed han wille och kunde bewijsa dhet Pädersons häst des 
egen förderfwat, huartill han inga wittnen kunde framtee, dy blifuer Erich Päderson för hans 
tillmählo i detta fallet endtledigat, helst emedan som andra hästar ohäfftade samma tijd här på 
öhn warit och gått.  
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6. Emellan Oluf Anderson i Mählbyn, som kiöpslagat om Mårthens hemman ibidem och 
halfft tunneland medh winterrogh där sådt och i medler tijd blef kiöpet ophäfwit, och Peder 
Olsson deth an- och emothtaghit, blef sådan föreningh giordt att dee behålla halfua åhrswäx-
ten huar, af bemelte 1/2 tunland rogs uthsäde och medelst halmen, som å hemmanet borde 
consumeras, skall Oluf gifua och föra till Pedher 4 lass giödningh.  
 
7. Joon Olufson Kuth angaf hurusom lijnwäfwaren Hålger Olsson hafwer Önde Siulsons 
ödeshemman i Hägle på 1681 och 1682 åhrs frijheet optagit, och icke som sigh böör häfdatt 
och bebygdt, och dy som een löfftesman måst säija honom där ifrå och een annan dijth skaffa 
för innewarande åhr: begärandes att han måtte obligeras refundera något emoot åthnutne 
[fol. 289r] frijheet: beropandes sigh på tuänne nämbdemän som dijth warit och besichtigat, som 
intet sin skyldigheet fullgiordt, att rätten deraf kan säker information hafwa; dy förordnades 
2:ne på huarderas wägnar, nembligen på actoris Peder Simonson i Bärge och Suän i Knytha; 
på rei Anders Erson i Månssåsen och Nills Anderson i Fanbyen, nästkommande wåhr ehrfara 
och antächna hurudan gården war enär Hålger honom antogh och hurudahn den wid afträdhe 
war och deth uthi ländzmans närwahru.  
 
8. Elias Ifuarson i Steensgården kärade till Joon Nillson och Carl Olsson i Miähla för det 
deras swijn skohla oprotat hans ängie som hardt inwid deras åkerhaga är belägitt, huar till dee 
bägge nekade: föregifuandes sigh sina swijn ringat och i trädhe hafft. Och så wijda Elias dem 
icke öfuertyga kunnat och med wittnen tilbinda, deth deras swijn hans ängie oprothat, så 
blifwa Joon och Carl för hans klagan i deth måhlet frij och endtledigade.  
 
9. Maioren wälb. Carl Gustaf de Charlier läth incaminera å regementetz wägnar genom 
fendrichen Johan Walstenium, hurusom soldaten Nills Larson Fiskiare under lijfcompagniet 
hafwer rymbdt den 20 septembris sidstleden och den 22 octobris ährtappat, hafwer för 
regementzrätten den 4 novembris berättat deth bonden Peder Pederson i Nygården uti Hara-
gränden och Sunne sochn, hafuer befordrat hans rymmande och 
 1mo) sigh fått aff honom brödh, kiött, torrfisk, smör och ost;  
 2do) warnat sigh och wijst huarest båthen och åhrorna wore;  
 3tio) läder till [fol. 289v] ett paar skooöfuerläder gifwit; 
 4to) wijst honom wägen åth Månssåsen och så genom Hallen till Åhrebygden skogzleden; 
 5to) gifwit nampn på Tohl Nillson ifrå Sidsiöö uti Räfsundz pastorat här i Jemptelandh, 
som är boendes i Trundheem hoos huilcken han gästa kunde; och  
 6to) utgifwit sitt boomärckie (som förkommit war);  
 således kunna medelst ofuan sagde motiver och bewijs optinga för honom sill i Norie: 
begärandes herr maioren det bonden må sigh till wällförtient straff och androm till warnagell 
deföre straffat blifwa. 
 Päder Päderson förehöltz berörde inlaga och nekade aldeles där till: föregifwandes sigh 
intet känna Nillss Larson Fiskiare och att han aldrig i sin gårdh sigh witterligen waritt, och 
mycket mindre gifwit honom anledningh och medh spijssningh hulpit. Huar på framhades 
soldathen Nills Larson Fiskare och tilspordes huru han är kommen widh krijgsrätten bekänna 
det Peder Päderson i Nygården warit sigh behielpeligh i rymmande och begärte deth han wille 
den samma (som tillijka med fleere personer brede wid honom stodh) uthwijsa, och han sade 
sigh honom eij känna och aldrig huarcken anledningh eller maathwaror af honom Peder fått: 
nekandes å nyo sigh intet Päder känna, uthan i begynnelsen af slåttandan allenast till Hara 
med een lija warit och tahlat med soldathen Joon Holländare, som sagdt deth manfolcken i 
byn voro bårtha på skogzslåtten, förgifwandes effter tilfrågan sigh hoos fendrichen Malm-
bärgh, enär han senare gången rymbde, stulit nembligen tree kakor brödh och een ost och 
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aldrigh nämbdt bondhen uthan fendrich Malmbärgh och een annan officerare, huars nambn 
han icke weeth, under krijgsrätten brachte, [fol. 290r] och trugade sigh därtill och måst säija 
effter som dee sade: nekandes ytterligare sigh aldrigh bonden känt eller något af honom 
bekommit: itererandes sigh säija som dee andra sade för honom, och att Malmbärgh nämbde 
borgarens nambn, Tohl. Skoåfwanlädret säger han sigh wid Hallens fäbodar förra gången af 
een wallpijga fått.  
 Pastoris drängh i Sunne, Bengt benembd, tillijka med en annan drängh, hafuer mött 
Fiskiaren emellan Sunne kyrckia och Hara, enär han rymbder och på flychten war, och sedan 
mött een annan drängh rijdande på een häst och för honom berättat det Fiskiaren war synther 
och warnat honom achta sigh för honom, därmed han ridit fort, och kommande till Hara talt 
strax om Fiskaren, då soldathen Peder genast lupit till stranden och sedt Fiskiaren stå i båthen 
och wid hans ankombst skuttit ifrå landett: kunnandes altså eij hafft tijd att wara i byhn hoos 
någon. Det intygades att Peder Pederson på 14 dagar intet brödh hafft och samma daghen 
kommit ifrå Slandroms quarn.  
 Så wijda soldathen Nills Larson Fiskiare aldeles nekar sigh känna Peder Pederson i 
Nygården och mycket mindre under rymmandet anledningh heller spijssningh af honom 
bekommit, och ingen Peder Pederson kunnat till något öfuertyga; så kan rätten för denna 
gången intet finna Pedher Päderson till hans flycht wållande warit, och således icke något 
straff i deth måhlet förtient.  
 
10. Fendrichen baron herr Carl Bonde angaf hurusom för detta cronsmeden Hans Erson 
hafuer förledne wåhr fått afskedh af öfwersten högwälborne Åke Ulfsparre och sedermehra 
ingen tienst hafft, uthan sigh här i landet [fol. 290v] uppehållit och dy ehrkiänt af hans nåde 
herr öfwersten för löössdrifware och lämbnat under maioren Carl Gustaf de Charliers com-
pagnie och till des äntelige ährhållande befalningsmans zedell af den 18 septembris sidstleden 
fått, att ländzman Anders Olsson Drake skulle honom, Hans smedh, till här stående militie 
lefrera. Hans Erson ingaf een skrifft af läns- och tolfmän i Rödöön och pastore loci herr Hans 
Damiano skrifuin: lydandes hurusom dee honom till sochnesmed antagit, han derföre een 
smedia opsatt och tienligh reedskap sigh skaffat, helst emedan som hans excellens herr 
gouverneuren bewilliat och resolverat det huar sochn skall sochnesmed beståtz, och häradz-
höfdingen ländzman wid tilfrågan derom förtröstatt.  
 Smeden tilspordes enär han sitt afskied bekom och huarest han sedan sigh oppehållit. 
Resp. in maio förledne wåhr, och opwijste hans nådes herr öfwerstens afskedzpass de dato 
den 15 maij af Frössöö Kongsgårdh, huaruthinnan förmähles det Hans Erson i säx åhrs tijd 
under artolleriet här i Jempteland sigh bruka låtitt och ett åhr sedan i hans n[åde]s tienst och 
sigh wäll förhållit och ärnat till sitt fädernes orth i Wässmanland och dy honom där hän 
recommenderat. Han föregifwer sigh något för S:ti Johannis reest här ifrå, och kommande till 
Söderhambn fått kundskap att hans broder Jacob Erson hade bortsåldt sin faders hemman i 
Gunnilbo sochn wid Färna bruuk till wälb. Abram Rehnstierna och föräldrarna döde blefne 
under den tijden han här i landet warit, och fördenskull wänt om tilbaka hijt åth och kommit 
på Frössöön den 21 julij förleden, deth hans wärd Hemmingh i Wästbyen tillijka med fleera 
intygade sant wara, och att han war borthe een månadh, [fol. 291r] föregifwandes Hans Erson 
af dee säx nämbdemän ifrå Rödöön som den 21 julij på ett extraordinarie tingh här på öhn 
warit, förspråkatt i pastoris och ländzmans præsens till sochnesmed, och sedermehra af 
häradtzhöfdingen därom förtröstatt. 
 Befallningsman gaf wid handen, deth hans nåde herr öfuersten wid sin afreesa till 
Stockholm angaf honom för een löösdrifuare, eftersom han som een privat altsedan i wåhras 
sigh oppehållit och dy eij annars göra kunnat, än till föllie af Kongl. Maij:tz legojoons stadga 
lämbna honom under militien. Hemming i Wästbyn betygade smeden kommande ifrå 
Söderhambn intet hade meera än han gick och stodh i.  
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 Rödöhns tinghlags nämbdemän Jöran Tängh och Gunnar Enarson i Sillie begärade änte-
ligen få behålla Hans Erson till sochnesmed och i alt fall wille skaffa een god suänsk karll i 
ställe, dy gafs dem tijdh med herr maioren därom accordera och kommo tilbaka tillijka med 
fendrichen herr Bonde och gofwo wid handen sigh så accorderat hafua, att Hans Erson blifuer 
till 1 maij nästkommande otilltalt, och där han eller sochnen till den tijden icke een dugelig 
karll skaffar, så måste Hans Erson i chronenes krijgstienst ofehlbart inställa, huartill herr Carl 
Bonde samtychte, huar med rätten sisterade.  
 
11. Klåckaren på Norderöön Oluf Hanson i Önstad och Anders Jönson i Gällstad, lagligen 
stämbde på pastoris herr Mårten Lundells wängnar och eij comparerat, dy warder huardera för 
stämbnings försittiande saakfälter till 3 m:k. 
 
12. Påstförwaltaren Suän Danielson föredrog hurusom [fol. 291v] chronhemmanet i Wäster-
huus som sahlig befalningsmans Johan Christophersons änckia hustru Barbru Carlsdotter 
donerat warit, är anslagit till posthemman här på öhn, deth Hemming Jonson i Bergom och 
Offerdahls sochn pantewijs innehafft och låtit husen nederrötha och förfalla, så att han intet 
nöijachtigt huusrum där kan hafwa: begärandes deth han kunde obligeras gården effter Kongl. 
husesynsordningen reparera. Hemmings mågh Olof Simonson exciperade der emoth, förme-
nandes att hustru Barbru böör derföre tiltahlas, och där hon skulle hafwa något att protestera 
så borde hon swara. Icke des mindre opwijste han een förlijkningh om bemelte hemman, den 
19 martij 1673 oprättat, huaruti ibland annat finns Hemming cederat något interesse och 30 
r.d:r af capitalet emoth huusrötha och någon rest af uthlagorna. 
 Sedermehra befans änckian deth sielf bebodt i 2 åhr, nembligen 1672 och 1673, Hem-
ming 1669 och 1671 och underlaghman Pehr Claeson 1670, och ifrå 1674 till 1680, bäggie 
inclusive, (då frijheeten ophörde) hafuer Hemmingh der öfwer hafft disposition och åhrligen 
halfua grödan fått och blifwer alltså 9 åhr som Hemming disposition om gården hafft. 
 Aldenstund Hemmingh Jonson i Bergom och Offerdahl sochn hafuer hafft chronhem-
manet i Wästerhuus af säx tunneland (som warit donerat sahlig befalningsmans Johan Chris-
tophersons änckia hustru Barbro Carlsdåtter) pantewijs uti 9 åhrs tijd och deth deels sielf och 
dels genom landbönder brukat och i alla 9 åhren halfwa grödan och åhrswäxten deraf niuttit 
och i medler tijdh låtit husen förfalla [fol. 292r] och allenast förledne åhr 1681, då donation op-
hörde, genom landbonden Erich Anderson een stufwa medh taak uthan [s]korsteen och innan-
bygningh låtit opsättia.  
 Altså pröfwes skiäligt att Hemming Jonson, som dispositionen och nyttan af chronhem-
manet hafft, böör och skall, till hörsampt föllie af Kongl. Maij:tz husesynsordningh, wara 
förplichtat förfärdige den nya stufwan med alt innanrede och effter mäthismanna ordom re-
fundera och betahla huad postförwaltharen wäl:tt Suän Danielson allaredo där påkåstadt kan 
hafwa, och då rächnas den för tree åhrs bygnadh. Sedan skall han och uthan drögsmåhl 
opsättia ett laghgilt nöthehuus med des inna[n]redo och gått näfwertaak som och rächnas för 
tree åhrs bygnad. Sidst, och för det tredie, skall han reparera den förfaldna kiällaren och der 
ofuan een stufwa med skorsteen och annat tilbehör opsättia och färdig göra och söke sedan 
dhem han för landbönder brukatt dett bästa han gitter, helst och emädan som på beropade 
förlijchningh om huusrötha icke kan skähligen här komma i consideration.  
 
13. Medelst någon irringh och trätha som emellan Peder Simonsons hustru Märitt Peders-
dåtter och Oluf Olsons hustru Karin Olsdåtter, bäggie i Bergom boende, warit, blef wijthe satt 
att huilckendera den andra öfuerfaller medh håniske och lastelige ordh skall till pios usus [till 
fromma ändamål] ärläggia 40 m:k s.m:tt och lagligen lijkawäll för det som ofogeligen giörs 
plichta, huarwid dee wore nögde och inför rätten med handeband samtychte. 
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14. Sahlig Peder Pedersons creditorer i Nambn skohle [fol. 292v] nästkommande wåhrtingh 
wara tilstädes och bewijsa sin fordran och förmente förmåhn, då rätten will dhem lagligen 
åthskillia.  
 
15. Oluf Jonson i Rasten opbiuder tredie gången gulsmedzhemmanet i Geenwalla oklandratt, 
näste bördemän och creditorer till lössn.  
 
16. Mårten Mårtenson i Hållskafwan opbiuder 3:die gången sin faders hemman i Mählbyn, 
inbördat af sine syskon, som deels omyndige äre.  
 
17. Anders Månson opbiuder Oluf Olufsons hemman och löösören i Roxsiö, effter hans och 
des hustrus dödh att niutha odalsrätten af hemmanet etc. första gången oklandratt. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 20 januari 1683 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 10v–13r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3470, fol. 242v–244r, RA. 
 
Anno 1683 den 20 januarij höltz extraordinarie tingh på Frössöhn, närwarande befallnings-
man wälb:d Jonas Flodin och nämbden. 
 Päder Simonson i Bärge  Hemming Nilson i Stensgård 
 Swän Jonson i Knytha  Lars Olsson i Swedie 
 Anders Erson i Månsåsen  Peder Bråddeson i Imnäs 
 Nills Jonson i Fulsta  Oluf Olsson i Walle 
 Oluf Olson i Berghe  Swän Larsson i Tanne 
 Hemming Olson i Wästbyen  Nills Kiehlson Billsta 
 
Till hörsampt föllie af herr gouverneurens excell:s ordre daterat Gefle d. 8 januarij 1683 är nu 
på extraordinarie tinget om kåhnan Kahrin Nillsdåtters flycht och huru medh barnen förewet-
ter ransakat och befunnit som föllier. 
 [Se även extraordinarie ting 12 juli 1682, då Karin Nilsdotter dömdes till döden.] 
 
1. Uthi maiorens wälb. Carl Gustaf de Charliers præsens förestältes regementzgevaldigern 
Pedher Knutzson och skuldgafs hafwa tagit kåhnan Karin Nillsdåtter uthur arresten, huarifrå 
hon är kommer på flychten, huartill gevaldigern beiakade. Han tilfrågades medh huars låf han 
henne till sig togh? Rp. medh ingens tilståndh, uthan medelst sin hustrus intahlande dhet 
giordt och till sitt quarteer i Glasätter by bracht, huarest hon till 8 dagar war, förr än hon 
rymbde. Effter tilfrågan tilstod och gevaldigern sigh wara efter åtta dagars förlopp af befall-
ningsman wälb:d Jonas Flodin tiltalt om kåhnans antagande, uthan hans [fol. 11r] wettskap och 
tillsagd att slå blacken på henne och i widrigt fall förtäncht derföre hårdeligen swara. Sedan 
under huilckens wacht kåhnan i sochnestufwan war?, då han henne därifrå brachte och befans 
effter intygandet wara skiedt under färiekarlens Päder Jönsons. Gevaldiern tillspordes huru-
ledes kåhnan kom ifrå honom? Rp. att hans hustro i sin frånwaru gifwit henne låf att gå till 
een by, Långåker ben:dh, half mijhl ifrå Glasätter och låtit een afdanckat trumbslagare, Oluf 
Persson henne dijth föllia, som dhet tilstodh och berättar att dhee begåfwo sigh derifrå öfwer 
östre färiesundett, och een half mijhl der ifrå stack kåhnan sigh af wäghen ifrå honom. Kåh-
nan intygas wara sedd i Bröklinge by, närmast widh Jempteskoghen och sedan på Kroghen, 
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huarifrå hon skall gått öfwer Finnskogherne till Håfröö och sedan genom Sillisdahlerne åth 
Norie. 
 Befallningsman Jonas Flodin betygade sig genom wissa personer i Hammerdahl förleden 
höst på fiällen låtit effter barnen nogha ransaka, huilcka ingen lijknelse af dhem sedt eller 
förstå kunnat: gifwandes widh handen att den norske fendrichen Jöns Håf berättat att dhe 2:ne 
förrymbde tartare härifrå äre i Norie steglade, för dhet dhe några barn på fiällen skohla mör-
dat, huilcket bonden Oluf Jonson i Öhlstadh och Nääs sochn, kommande förledne höst ifrå 
Norie, för befallningsman och berättat. 
 
2. I anledning af soldathens Johan Lijffs angifwande på extraordin. tinget i Brunflodh d. 16 
huius [fol. 11v] examinerades rustmästaren Päder Mårthenson och berättade förledne wåhras 
sigh föllia capiteinleutenanten wälb. Mickell Planting till Linköping och då hörde han capi-
tenleut:n med Johan Israelsons Lijfs hustru tahla och fråga om hon icke täncker sigh till 
honom reesa och fått till swaar att hon det intet giör, som skiedde een månad för sidstleden 
pingest. Högwälborne öfwersten herr Åke Ulfsparre läth gifwa widh handen att capitenleut-
nanten refererat henne pingesttijdhen läfwat och icke åstundar hans conversie: uthlåtandes 
sigh begära een polemitz klädningh, och om dhet skieer, wille hon skaffa honom skilliobreef. 
Johan tilstår att den samma ähr hans laghgiffte hustru. 
 
3. I lijka måtto framhades kåhnan Kerstin Simonsd:r, huilcken Johan Israelson och nu tilstår 
sigh häfdat på Andersöhn uthi fähuset på des skulla, och een natt hafwer Maria Grijp på 
Andersöhn och Märitt Andersdåtter i Månsåsen legat strax der bredhe widh, huartill Kerstin 
omsijdher beiakade, och där hoos att hon af fäldtwäbell Rytter war förr besåfwin och födt 
barn, och dhen tijdhen icke kyrcktaghen, som skiedde in martio 1682: excuserandes sigh eij 
wetta honom gifft wara, och att han sigh under ächtenskaps låfwen häfdat, huartill han eij 
neka kunde. 
 Såsom soldathen Johan Israelsson Lijff är giffter person och hafwer först olofligh beblan-
delse hafft med kåhnan Kerstin Simansdåtter, barnfödd i Hallen sochn och sedhan medh kåh-
nan Karin Larsdåtter ifrå Ångermanlandh; hwarföre till hörsampt föllie aff Kongl. Maij:tz 
strafordning [fol. 13r (fol. 12 är en kopia)] och des förste artickell finner rätten skiäligt att saakfälla 
och dömma Johan Israelsson Lijff för bedrifwit hoor medh Kerstin Simansdåtter att plichta 
som een giffter person med 80 d:r s:rm:t, och för horeriet med Kahrin Larsdåtter effter 
högstbem:te ordningh fördubblas straffet och bötherne blifwa altså in alles 240 d:r dito mynt. 
Huad kånan Kerstin widkommer, som först lönskläger och sedan eenfalt hoor begått, huarom 
i mehrhögstbem:te strafordningh icke något är explicitè statuerat, pröfwar rätten säkrast wara i 
anledningh af den 2:ra puncten i rättegångs ordinantzien att differera till des högl. Kongl. håf-
rättens resolution i underdånigheet däröfwer kan förmåes. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 27–29 mars 1683 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 14v–23r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3470, fol. 245v–254r, RA. 
 
Anno 1683 den 27, 28 och 29 martij höltz extraordinarie rättegångh på Frössöhn öfwer fyra 
stycken förrymbde soldater under högwälborne öfwerstens herr Åke Ulfsparres regemente 
och capiteinens wälborne h. Magnus Ulfsparres [fol. 15r] compagnie, som under regementz-
rätten på Frössöön den 9 huius ibland annat halfwa bekänt sigh under flychten mördat tränne 
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personer, wederwarande befallningsman wälb:d Jonas Vargh och effterskrefne besittiare och 
nämbdh. 
 Öfwerst leutnanten wälb:ne herr Bengt Ribbingh, capiten wälb. Carl Ruthenkrantz, fend-
rich Magnus Linn, furier Christopher Wulf, rustmest. Päder Håfriddare, rustmäster Joon 
Hansson Årre. 
 
 Ifrå Bärgs tinglag  Ifrå Hede tinglagh 
 Esbiörn Sunwijson i Skucku  Jöns Jönson i Wehmdahlen 
 Päder Jonson i Moo  Ifrå Sunne tinglag 
 Joon Erichson i Wattwijken  Oluf Jonson i Degernäs 
   Oluf Olsson i Walla 
 
[1.] Såldaten Nills Dätto Bagge förestältes och tillspordes om han är ständigh i sin bekännelse 
för regementzrätten den 9:de huius att han warit ophofwet till rymmandet och dee andra tree 
dertil öfuertalt? Huartill han beiakade: föregifwandes att soldathen Samuell Lindahl först dhet 
yppatt och gifwit förslagh därtill, och kommande ifrå sidsta compagniemötet in medio februa-
rij frågat honom om han icke wille effter förra afftahl göra sällskap och fått till suaar att han 
will först försökia om han någon charge kan bekomma, och där dhet icke skeer, wille han åth 
sommaren tagha några med sigh, så af ett som annat compagnie och rymma bort. Baggen til-
frågades om Lindahl war med i Haxäng och Gåttand enär desse fyra höllo samtahl om rym-
mandet. Rp. neij, uthan sigh der ifrå [fol. 15v] excuserat: säijandes sig än willia lijtet töfwa. 
 Effter tilfrågan bekände Baggen sigh medh Flygaren, Lustig och Appelquist giordt dhet 
afftahl att där någon dhem effterslå skulle, eller komma till hinder, skulle dee medh sambnad 
hand wäria och förswahra sigh och alt hinder sökia att afböija till dhet yttersta, och där hoos 
att han uthan conferentz med dhee andra ihiälslagit soldathen Michell Hartman (efftersom han 
wille hindra dhem at köra fast), först med een sabell i hufwudett, då han ett lijtet stycke lupit 
undan men strax fallit omkull, då han honom ytherligare slagit och marterat [misshandlat], 
wettandes intet huru många hugg: föregifwandes att dee andra tree stodo strax bredewidh 
stilla och honom intet rörde. 
 Lijket lämbnades på wägen ohöldt: nekandes aldeles sigh och dee andra honom sedan 
ransakatt heller något af hans kläder tagit, huilcket befans i sanningh. Han tilstår sigh och Jo-
han Lustig passet dicterat och skrifwit, och eenskyller Flygaren och Appelquisten däruth-
innan. 
 Baggens wärdh, Jacob Månsons mågh Michell Persson, framkom och beklagade att Nills 
Bagge tagit hästen och wallmarsjackan olåfwandes, huartill han nekar. Omsijder sadhe Mic-
kell att Baggen sågh så illa uth och dy af fruchtan moste han lämbna honom hästen och jac-
kan. Hästen lämbnades i Åhsom uthi Bärgh sochn, som war 3:die skifftet uthan legho och 
betahlningh, och jackan med mössan, som läntes, blefwo widh åtherkombsten restituerade. 
 Nills nekar aldeles hafwa genom Jöns Appelqwist sändt budh till Flygaren att mörda 
[fol. 16r] skiutzpoijken, uthan Flygaren sagdt, om dhet icke skieer, så röijer han oss i Klöfsiö, 
och denne [berättaren] skall honom afrådt, men dhet oachtat, poijken som baakom sin släda 
gick, huggit så att han framstupa widh slädan föll: wettandes intet om Flygaren eller Appel-
quist dhet giorde, men Flygaren stack honom sedan med wärian genom ryggen, och enär 
Appelquist eij wille hielpa lijket af wäghen, giorde Flygaren dhet och sparckade sniön öfwer 
honom och tillijka medh denne brötit granrijs öfuer bloden på wäghen. 
 Oluf Hanson i Åsom tilstår att Nills Bagge fått sin häst med låf och betalt à 12 öre 
mijhlen: uthlåfwandes willia gifwa sin son Hans, som på det 14:de åhret war och hästen igen-
taga skulle, dryckespenningar och wähl handtera. 
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 Baggen nekar enständigt rådslagit wara medh Flygaren att dräpa skiutzbonden i Wehm-
dahlen, uthan enär han hörde ropas, hållit sin häst stilla och gått tillbaka, då Flygaren höll på 
draga honom af wäghen och stoppade under enn graansnohr. 
 Peder Nilson i Giärde och Nääs sochn, som möthade dhe förrymbde på Klöfsiöfiället, be-
rättar sigh liggia opasslig i een skrindha och effter påminnelsen af Baggen, som gick främbst, 
medh een bössa kiörtt af wägen och han frågatt huru långt till bydz war. Item att dee 2:ne 
yngste begärt af sig brödh och dhem een kaka gifwit och att den längste fick een kaka af sin 
föllieslagare Erich Månson i Simbergh och Nääs sochn, och intet hade Päder mehra om dhem 
säija. 
 Erich Månson berättar att Flygaren begärte maath och sigh och Baggen bedit honom 
komma fort, och [fol. 16v] dy oppläst sin slädekijsta och gifwit honom een kaka brödh, efter-
som han eij mehra mista kundhe: bediandes honom intet säija något om han någon råkar och 
möther, och der medh gick han sin wägh. 
 Baggen förmanthes att uppenbara om någhot mehra wore under flychten passerat, och om 
han sågh Appelquist bära sin handh å skiutzpoiken, huartill han nekade: säijandes som förr 
sigh wända dem ryggen: beklagandes sin synd och stoora fehl, anhållandes att lösa sitt lijff 
med säx karlars skaffande af egne medell. 
 
2. Peder Hanson Flygare examinerades och bekände sitt rätta christne nambn wara Hans 
Päderson, och den tijden han tiänte under Kongl. Maij:tts guardie kallader Hans Kempe: be-
kännandes sig ingen ordsaak haft att rymma. 
 Effter uthförlig förmaningh berättade Flygaren det Baggen gifwit anledningh att döda 
poijken på dhet han icke skulle oppenbara Hartmans mördande: föregifwandes sigh willia 
lämbna poijken, men Baggen, som hörde poijken sedt sigh dödat Hartman, togh honom till sin 
släda och förbudit honom derom tahla: warandes ett stycke där ifrå folck medh een suart häst, 
wed den eena sijdan om siöön dijt han tänchte poijken wehlat och kunnat gåå, och omsijder 
alla dertill samtycht, men denne första hugget i hufwudet gifwit och Appelquist sedan. Lustig 
stått widh sin slädha och gråtit och Baggen suttit i sin slädha, och enär Flygaren och Appell-
quist dragit honom uhr wägen, stodh Baggen upp [fol. 17r] och afbröth een grahn och kastatt 
öfwer lijket: itererandes sigh eij wehlat poijken dödha, men Baggen honom dertill bracht. 
 Poijkens fadher Oluf Hanson säger att dee honom intet röfuat: wijsandes poijkens hafde 
mössa, som tuärt öfuer war igenom huggen. 
 Han tilstår och samtahlat wara att där någon kommer effter dhem att dee skulle till dhet 
yttersta sigh medh sambnad hand försuahra och att Baggen allena drap Hartman, huilcken 
hade sin wäria med sigh och tuifwels uthan lämbnat dhen i slädhan enär han togh i tömmarna, 
den dee medh sigh hade, till des dee fångades och sedan togs till compagniet. 
 Flygaren beskyller Baggen warit opphofwet till rymmandet och morden, och där han icke 
först dödat Mickell Hartman, så hade dhet andra och warit ogiordt. 
 Ländzman Suän Suänsons sohn i Wehmdahlen, Suän ben:d, angaf hurusom Joon Mån-
sons drängh ib:m, Päder Olsson widh nambn, skiussade Flygaren och Johan Lustigh ifrå 
Wehmdahlen, den Flygaren mördat, huartill han samtychte: föregifwandes dhet giöra efter 
afftahl medh Baggen, elliest skulle dee eij komma fort, emädan som dee inga penningar hade 
och att Baggen kom och dijt ifrå sin släda, och alla tree drogo honom af wägen och öfuer-
hölde, men Appelquist intet, uthan widh Baggens slädha ett stycke derifrå stodh: betygandes 
Suen att then dödas klädher woro orörde, men den döde ymkeligen hanterat och nije dödelige 
såår hafft, där ibland war hans högra handh afhuggen, att huden allenast hölt den tillhopa. 
Flygaren [fol. 17v] bekände sigh ränna honom igenom: wettandes intet huar dhet träffade, 
emädan då mörcht war: nekandes effter tilfrågan aldrigh wehlat dee tuenne bönderna på Klöf-
siöfiället dräpa, uthan Baggen, enär dee dhem wahrse blefwe, tagit sin bössa på axlan och gått 
föruth att förnimma huilcka dee woro, och sedan ropat effter sigh: säijandes lijkawähl om 
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Baggen dhet befalt, så hade dhet wähl skiedt: beklagandes där hoos att Samuel Lindahl först 
gifwit förslaget till rymningh: säijandes, hafua dee narrat migh, så skall iag och dhem betahla 
och större skadha tilbringa, men eij wehlat sedan wara medh dhem i rådslagh och föllie, uthan 
sagdt att den tijden icke än då wore. Item att hans bonde och wärdh icke hemma war, af 
huilcken han kunde få penningar, och att han skulle wähl få sällskap, och om eij annat gullo, 
skulle han slå sigh igenom. 
 Flygaren berättade och gaf wed handen opåmint att Johan Lustig intet wille samtyckia till 
poijkens dödh, uthan sagdt att annat rådh wähl medh honom finnas kan, men Baggen sagdt att 
dee alla tree måste der ann och der medh Flygaren och Appelquist honom dråpo. 
 
3. Jöns Månson Appelquist bekänner att aftahlet medh dee andra war att huem som dhem 
möther eller antastar, den skulle dee angripa och sigh till dhet ythersta försuahra, dåch att han 
och Lustiger intet stoort derom talte, eij heller höllos dee af dhe andra dertill duglige: före-
gifwandes ingen af dhem war i rådh med Baggen då han Hartman dödade, uthan han allena 
dhet giordt, och dee ett lijtet stycke der ifrå på allmänna wägen wore, och att Lustig gått 
[fol. 18r] tillbaka och sedan sagdt att Baggen huggit handen af Harttman. 
 Han är ständig att Baggen skickat sigh till Flygaren att dräpa poijken, och enär Flygaren 
intet straxt det effterkom, wände Baggen sigh om: hafuandes den eena bössan i handen: 
säijandes, om du intet dhet giör, så gifuer iag digh een kuhla och medh det samma rände Fly-
garen wärian genom pilten och sedan huggit honom i hufwudet och bedit denne, som fölgde 
Baggens slädha och stödh baak på medhen dragha honom på andra sijdan om wäghen, och 
sagdt sig eij årcka med honom, dhet han intet skall giordt, uthan Flygaren sielf och Baggen 
bruttit nedh een grahn och kastatt öfuer lijket, och Flygaren ändå stuckit honom, men alla fyra 
trampat sniö öfwer bloden på wäghen. 
 Han bekänner att Flygaren kommande något ifrå Wehmdahls ländzmansgårdh, gått till 
Baggens slädha och denne låtit gåå till den andra och der ett gådt stycke wägh fölgdt och 
sedan kommit tillbaka, och Jöns altså gått till Baggen igen, och een lijten stundh dereffter 
hördes ett roop att lijfwet begärte skohnas, och dermedh löper Baggen dijth: warandes een 
stund bårtha, och widh åtherkombsten sagdt att Flygaren skiutzbonden ihiälslagit, och näst 
förr sagdt, acht på att Flygharen slår drängen ihiäl, och widh dhet samma roptes thet: nekan-
des sigh aldrigh höra Samuel Lindahl om rymningen warit med dhe andra till tahls, doch skall 
Baggen under flychten sagdt sig aldrig kommit där till om icke Lindahl warit och lijkawähl eij 
wehlat gåå medh. Honom påminthes och des [fol. 18v] oloflige beblandellse medh Elisabet 
Jonsdotter, som på extraordinarie tinget d. 16 januarij föregaf sigh wara änckia och lijkwähl är 
sedermehra betygat hennes man förledne höst läfwat, dhet han ytterligare tilstår. 
 
4. Johan Anderson Lustig förehöltz hurudant aftahl dee giorde tillsammans, enär dee om 
rymningen öfwereens komne wore. Rp. att intet afftahl skiedde, uthan Baggen förtröstat dhem 
att ingen dhem grijpa skulle, och kommande till Bärgs sochn hört herr öfwersten högwälborne 
Åke Ulfsparre wara på wägen ifrån Herrdahlerne, då Baggen sade sigh ingen achta och till 
dee andra at alla, i alt fall, måtte gåå löös. Flygaren sagdt sigh wähl kunna stå bij, men skall 
föregifwit att dee andra lijtet dugha och Baggen sagdt om dee icke sitt bästa giöra, skohla dee 
fåå först. Han berättar sigh eij höra något tahl dhem emillan att döda Hartman, uthan enär 
Harttman kom effter, der dee betatt och tychte illa wara att dee med hästen hastigt och 
afsijdhes kört, och därmedh fattat i tömmarne och lagdt sin wäria i slädan, dhet Baggen intet 
wille tåhla, och dermedh begynt medh sin sabell honom hugga, och han på marcken liggian-
des bedit: säijandes, kära monsieur Bagge, skona migh medh lijfwet, seendes på sin afhuggne 
handh, men blef intet hörder: warandes dee andra lijtet derifrå och denne tilbaka kallat, och 
sågh att handen war merndeels afhuggen och att Baggen een stundh där töfwat, och komman-
de till släderne burit sabellen i ena handen och fästett i den andra: säijandes, nu wetten I för 
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huad I hafwen rymbdt, och strax dereffter sände Baggen Appelquist till Flygaren, att han skul-
le [fol. 19r] göra af medh poijken, och fått till swaar, giör du dhet, och een lijten stundh dher 
effter togh Flygaren opp sin wäria och fick tömmorna åth denne: kunnandes då förstå huad 
han giöra wille, och dhermedh gick han till Baggen, som ett lijtet stycke fram i wägen war, 
huars slädha poiken fölgde, och först stack han pilten medh wärian, så att han gaf sigh på 
sijdan och hölt op sina händer: kunnandes eij höra huad han sadhe, föregifwer att Jöns honom 
eij rördhe och nekat willia bähra lijket öfwer wäghen, dy giorde Flygaren dhet sielf och 
immerfort medh wärian stuckit. Baggen brööt een grahn neder och lade på honom och Johan 
och Jöns, sparckat sniöön på blodet å wäghen. 
 Berättar och påstår Flygaren säija på Klöfsiöfiället, wij willia slå ihiäl dee 2:ne bönder 
som nu oss mötha och taga af dhem både maath och penningar, men Baggen bedit honom 
dhem låtha blifwa och gått om dhem och Flygaren fått een kaka brödh och så skiltz ifrå dhem. 
 Om drängen i Wehmdahlen berättar han således att Baggen och Flygaren fölgdes der ifrå 
på den eena slädan, och så snart han hörde dhem eij willia hafwa mera än een skiutzbonde, 
förstodh han att dee wille honom döda: fölliandes dee bäggie på half mijhl, och sedhan kom 
Flygaren tilbaka på sin slädha och wijste Jöns till Baggen och litet der effter begärt af 
skiutzbonden tobaak och fått till swar at han eij hade mera än pass till twå pipor, dhet han 
skulle uptagha. Flygaren begärte af Johan des knijf, som wägrades, och dy tagit sin egen och 
huggit skiutzbonden, huarmedh dee bäggie föllo af slädan och höllo huarandra i håret, och 
Flygaren ropat effter sin wäria, då drängen begärte blifwa medh lijfwet skont, och han lijkwäl 
huggit och stuckit och sedan dragit honom af [fol. 19v] wäghen, då Baggen kom, säijandes, 
huad nu, huad nu, och sedan badh honom hålla fort, och dee bäggie brötho granrijhs och 
kastade öfwer lijket, nekandes denne gifwit Flygaren wäria. 
 Effter tilfrågan föregifwer han sigh höra Baggen fråga Lindahl om han wille rymma 
medh, och fått till swaar att han will först tahla medh leutnanten och förnimma om han blif-
wer avancerat, och dhermedh skildes dee åth, som skiedde fiorton dagar för rymbningen. 
 Wijdare gaf han wedh handen att då Baggen och Flygaren gingo ifrå Wahlne by i Låckne 
sochn (då Baggen informerat Johan huruledes han skulle passet skrifwa) till Bleka hoos 
Samuel Lindahl, då Lindahl frågat denne om han skulle medh dee andra rymma, och denne 
nekatt, och Lindahl sagdt, lät och blifwa, nu är mycket folck på wägarne, töfwa man till som-
maren, som skiedde tijo dagar förr än dee rymbde: bekännandes sigh bruka Nills Olsons häst i 
Haxängh, den han tingade till Bodsiö i Räfsundh, och hades till Bärgs sochn, södra wäghen 
öfuer andra skifftet och det utfästade skoolädret, som han hade med sigh, wed återkombsten 
låtit fåå. 
 Den 28 dito. 
 Dato confronterades Nills Bagge medh Flygaren och Appelquist om poijkens dödande, då 
Appelquist stadigt påstodh, Baggen befalt sigh säija till Flygaren att han skulle mörda poiken, 
och Flygaren äfwen så och den ogärningen effterkomma, eftersom dee måtte i all fall göra 
hans willia: hafwandes han 2:ne bössor och een sabell och dee andra allenast huarsin wäria. 
Huar emoth Baggen först exciperade, doch öfuertygade dee honom omsijdher dhet giordt och 
han frijwilligt bekände sig warit deras principal och så belefwat. [fol. 20r]  
 Baggen tilstår nu sigh medh Flygaren giordt afftahl att dräpa skiutzbonden i Wemdahlen, 
bäggie uhrsächtade dee andre twänne warit med sig i rådh derom, men kunnat dhet wähl 
föruth märckia efter förra aftahl. Baggen nekar sigh hulpit Flygaren at bära honom af wägen, 
och tillstår allenast höldt öfwer blodhet på wäghen. 
 Flygaren påmintes hurusom han berättade gårdagen att Appelquist tillijka med sigh hug-
git poijken och tilspordes om dhet i sanning så är, då han dhet tilstodh och sade honom wärian 
af sin slädha tagit och bäggie i sänder blåttat och fölgdt till Baggens släda. Appelquist berättar 
sig sin wäria på sig och i handen hafft: fruchtandes att någon skulle komma och dhem efterslå 
medelst Harttmans dödande, men nekar eenständigt pilten huggit. Baggen bekände sigh see 
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Flygaren och Appelquist då hafua blåtta wärior och dhem insättia, men intet att Jöns baar på 
honom hugg, doch att Jöns förr än dee fasttoges bekänt sigh pilten huggit. 
 Johan Lustig bekänner att Jöns togh sin wäria uthur slädan enär Flygaren togh sin, och 
bäggie fölgdes till Baggen, derest poijken war: nekandes eenständigt sig see honom blåtta 
wärian eller poiken hugga, men har i fängelset hört honom säija åth Flygaren, om iag än skönt 
gaf honom ett hugg, som doch intet är, så ästu [är du] lijkwähl baneman. 
 Johan nekar ytterligare sigh effter Flygarens ropande gifwit honom wärian, uthan han op-
stigit och den uhr slädan tagit, hållandes skiutzbonden sina händher för ögonen: bediandes 
honom i Jesu nampn skona sitt lijf: tilståendes sigh läggia sniö öfuer blodhet på wägen, men 
inga quistar brutit, der doch Flygaren föregifwer honom brytha quistar och höllia [fol. 20v] sniö 
öfuer blodet. Flygaren tyckes minnas att Johan fick sigh wärian: williandes medelst någon 
owissheet hellre dhet på sig taga: berättandes med Lustigen att intet mord hade skiett om icke 
Baggen warit. 
 Jöns Appelquist förehöltz ytterligare wärian tagit uhr Flygarens slädha enär han bar budh 
om poijkens mördande och Flygaren sin, huartill han een stund nekade, men omsijdher bekän-
de sin tillijka medh Flygaren tagit och fölgdtz till Baggen, och sedan som Flygaren dragit 
pilten af wägen och satt sin wäria ifrå sigh, togh pilten med sin hand på sitt hufwud och 
Flygaren altså bedit honom Jöns hugga, det han och giorde med Flygarens wäria een gång i 
hufwudet. Flygaren föregaf fuller att han dhet medh sin egen wäria giorde. 
 Flygaren påminte sigh obedin att Johan Lustig gaf sig wärian medan han refs medh 
skiutzbonden: frågandes om han eller Flygaren skulle hugga, då Flygaren begärt wärian och 
honom dödade, huartill Johan nekar. 
 Nils Bagge påmintes sitt föröfwade horerij medh Elisabet Jonsdotter, som han bekände på 
extraordin. tinget i Brunflod d. 18 januarij innewarande åhr, huilcket han tilstodh: warandes 
då owist om Lisbetha war gifft eller ogifft, och dy opskötz saken till närmare undersöchningh, 
huar oppå är fölgd häradzhöfdingens Lars Stridsbergs breef och underrättelse derom af den 25 
februarij sidstleden, att Lisbettas laggiffte man Mårten Olsson lefde förleden höst och sitt 
tillhåld hoos sin swåger Carl [O]lsson hökare på Ladugårdzlandet och Styhrmansgatun i 
Stockholm hafwer. 
 Såldathen Samuel Lindahl förehöltz hurusom Nills Bagge gårdagen angifwit honom först 
yppat talet om rymmandet, och enär Baggen honom frågat, [fol. 21r] gående ifrå mötet, om han 
willie föllia medh? Suarat att han wille först försökia som han någon charge kan få, i widrigt 
fall taga några medh sigh. Rp. att Baggen wähl derom tahlade een gång i Nambsta och sigh 
nekat. Item i sitt quarteer Bleka och består sigh warnat Johan Lustigh derifrå: berättandes der 
hoos sig säija för soldathen Måns Buncke att befruchtandes ähr, dhet Baggen tager medh sig 
några och rymmer, som skiedde pass fiorton dagar förr än dee afwecko, dhet Måns skall sagdt 
för chergianten Nills Johanson Muur och fått till suaar at den som icke will töfwa må gå: 
beklagandes sig eij wara så betäncht och dhet för sin capiten bekänt och uppenbarat. Sedan 
Lindahl warit till muns medh Flygaren bekände Lindahl att dee wille wähl sigh öfuertahla at 
tillijka medh dhem rymma och han lijkwähl nekatt. 
 Lindahl tilstår sigh frågat Johan Lustigh om han wille rymma, men föregifwer sigh 
honom der ifrå warnat. Lustigh är ständig i giorde relation, och ibland annat fått till suar, 
töfwa till sommaren, om du änteligh will draga fahnen i wåldh. 
 Johan Anderson Lustigh förehades och ytherligare förmanthes att bekänna om han effter 
Flygarens angifwande gifwit honom wärian, enär han dödade skiutzbonden Pedher Olsson i 
Wembdahlen. Rp. att han intet gaf Flygaren wärian enär han ropade effter henne första gång-
en, uthan sedan han skiutzbonden merndels dödat och dragit utaf wäghen, och Nils Bagge 
sagdt att han måtte stöta honom genom hierttat, då bekänner han sigh effter Baggens och 
Flygarens ropande fått Flygaren een wäria uhr slädhan: wettandes intet om dhet war sin eghen 
eller Appelquistens, ty dhet [fol. 21v] war mörcht och Flygarens wäria lågh i Baggens slädha: 
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bekännandes att Päder Olson än då lefde, umandes och rörandes sigh och att Flygaren stötte 
honom genom bröstett och sedhan rörde han sigh intet. 
 Sidst tillfrågades fångarne om dhe mehra i detta måhl hade att gifwa widh handen, som 
till äfwentyrs sedan skulle deras samwethe beswära? Suarade neij, förutan dhet att Samuel 
Lindal först yppat om rymningen. 
 Effter sakzens noga öfwerläggiande slötz eenhälleligen till dombs som föllier. 
 Anbelangande soldathen Nills Dätto Bagge, som  
 1mo) hafwer effter egen och frijwillig bekännelse warit ophofwet till rymmandet och 
deruthinnan öfuerträdt Kongl. krijgsarticklarnes 58:de och 75:te punct;  
 2do) samsatt och aftahlat i huariohanda åkommande frästelse under flychten medh samb-
nad hand sigh till dhet yttersta försuara; 
 3tio) uthi des egen capiteins wälborne herr Magnus Ulfsparres nampn ett resepass till sin 
och dee andras flychts bättre befordran skrifwa låtit och dermedh begått crimen falsi; 
 4to) hafwer han hafft bondens Jacob Månsons häst i Gåttandh och Låckne sochn till tredie 
skifftet utan betahlning och legho, som sträfwar emoot Kongl. Maij:tts giästgifware ordningh 
och des 4:de och 26:te artickel; 
 5to) hafwer han egenwilligt mördatt soldathen Mickell Harttman; 
 6to) effter egen bekännelse hafwer han medelst budh genom Jöns Månson Appelquist låtit 
Flygaren mördha och döda skiutzpoijken ifrå Åhsom by, Hans Olsson ben:d, på sitt 14:de åhr, 
och hulpit läggia honom å lönn; 
 7mo) warit i rådh medh Flygaren att döda skiutzbonden i Wembdahlen, Pedher Olson 
[fol. 22r] widh nampn, och hulpit till att spierna sniö öfuer des blodh på allmänna wägen, och 
således effter 3:ne näst föregående puncter öfuerdådeligen sigh försyndat emoot dhet förste 
capitlet Högmåhlabalcken Landzlagen, och å flyende footh och färska gärning fången. 
 Altfördenskull pröfwar och finner rätten skiäligt och i kraft deraf dömmer Nills Dätto 
Bagge hafwa förwärckat sitt lijff. 
 Beträffande soldathen Hans Päderson (som kallat sigh Pedher Hanson Flygare) så hafuer 
han 
 1mo) rymbdt ifrå Hans Kongl. Maij:ttz guardie och sedan 2:ne gånger ifrån öfwerstens 
högwälborne herr Åke Ulfsparres regemente, och derföre dömbd till lijfwet, men af Hans 
Kongl. Maij:tt wår allernådigste Herre och Konungh pardonerat emoth nije gånger gatulopp, 
huaröfwer execution d. 24 octobris 1682 förrättades. Dhet oachtat hafwer han 
 2do) samsatt sigh med Nills Bagge, Johan Lustigh och Jöns Appelquist att rymma till 
Norie och dhet söcht fulborda emot Kongl. krigzarticklernes 58:de och 75:te puncter; 
 3tio) sins emillan aftahlat, till det yttersta, om något hinderligit påkommo, sigh förswahra; 
 4to) under rymmandet skiutzpoijken Hans Olufson, på sitt 14:de åhr, iämmerligen mördatt 
och burit i fiällster; 
 5to) i lijka måtto mördatt skiutzbonden Päder Olsson ifrå Wemdahlen och Hede tinglagh 
och lagdt å löönn, huilcken å samma dygne och flyende footh blef gripen. 
 Huarföre kan rätten icke annars och mindre göra än dömma Hans Päderson effter dhet 
förste capitlet Högmåhlabalcken Landzlagen wara sitt lijff förlustigh. 
 Huad Jöns Månson Appelquist wedhkommer, som medh dee andra om rymmandet 
[fol. 22v] och att wäria sigh effter all macht warit öfuereens; 
 2do) bekänt sigh effter Baggens begäran sagdt till Flygaren att mörda och döda skiutz-
poijken Hans Olson, och öfuer des blodh på wägen icke allenast kastatt sniö och öfuerhöld, 
uthan och ett hugg i hufwudet med een wäria gifwit, och således giordt sig deelachtig i gär-
ningen medh Baggen och Flygaren, lijkmätigt det 35:te capitlet Eedzörebalcken Landzlagen 
och första capitlet Dråpmålabalcken Stadzlagen. 
 Alltså finner och håller rätten skiäligt att han äfuen som Baggen och Flygaren effter dhet 
första capitlet Högmåhlab:n L.L. sitt lijf hafuer förwärckatt. 
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 Sidst huad soldathen Johan Anderson Lustigh anbelangar, så hafuer han medh dee för 
nämbde warit i rådh om rymmandet och medh dem aftahlat alt hinder till deras onda opsåth 
till det yttersta effter machten förswahra, hafuer och hulpit till att höllia och betäckia piltens 
Hans Olsons och skiutzbondens Pedher Olsons uthgutne blodh på allmänna wäghen, därtill 
medh hafuer han och effter egen bekännelse hållit hästen åth Flygaren, enär och då han mör-
dade skiutzbonden Pedher Olufson och gifwit honom een wäria, huarmedh han gaff Pedher 
Olsson dödehugget: warandes altså i flåck och fahrnöthe med sine cammerather, dhem han eij 
bortt lyda. 
 Altfördenskuldh finner rätten skiäligt honom Johan Lustigh såwäl effter Krijgsartickler-
nes 58 och 75 puncter som effter Sweriges lagh och första capitlet Dråpmålabalcken Stadzla-
gen att mista lifwet, hwilcket tillijka med dheras andra grofwa exorbitantier och förseelser uti 
underdån ödmiukheet under dhen högl. Kongl. Swea hofrättz nådgunstige och [fol. 23r] hög-
wijsa correction och resolution heemställes. 
 Huad Samuel Lindahl widkommer, så lämbnes deth till regementzrättens wijdare 
undersökiande och decision. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 30 mars 1683 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 23r–23v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3470, fol. 254r–254v, RA. 
 
Till underdånigt föllie af höglofl. Kongl. Hofrättens nådige ordres af den fempte i denna 
månadhen martij att dömma gevaldigern Päder Knutzson för dhet han warit förwållande att 
kåhnan Karin Nillsdotter är kommen på flychten, företogz saken å extraordinarie tinget på 
Frössöön d. 30 martij innewarande åhr 1683, närwarande befalningsman wälb:d Jonas Wargh 
och ordinarie nämbden. 
 
Uthi capiteleutnantens wälb. Michel Plantingz närwaru tilspordes gevadigern Pedher Knutz-
son om han är ständigh uthi giorde relation på extraordinarie tinget som höltz den 20 januarij 
sidstleden, nembl. att han medh ingens låf och tilståndh tagit kåhnan Kahrin Nillsdotter, som 
till lijfwet lagdömbder war, uthur arresten ifrå bondewachten, huartill han beiakade: beklagan-
des sigh det effter sin hustrus inrådande göra. Färiekarlen Päder Jonson, som kåhnan då bewa-
kade, tilfrågades effter huars befallningh han denne lämbnade ifrå ordinarie rummet, som war 
sochnestufwan. Rp. att gevaldigerns hustru Elizabetha Ersdotter föregaf dhet herr öfwersten 
högwälborne herr Åke Ulfsparre befalt att hon skulle lämbnas och betroos sin man rege-
mentzgevaldiern i Glasätter, dhet han tillijka medh sin cammerat Peder Anderson i Målstadh 
trodde. Päder Anderson gick strax heem derifrå [fol. 23v] och Peder Jönson fölgde henne till 
Glasätter och gevaldigern i händer lefrerade. Frågades gevaldiern om icke någon annan än 
hans hustru inrådt honom tagha kåhnan till sigh och till äfwentyrs på flychten hielpa. Rp. neij, 
och att dhet skiedde af medhynckan för dhet kåhnan war hafuande. 
 Altså considererades saken till dombs och beslötz som föllier. 
 Alldenstundh gevaldiern Pedher Knutzson hafuer olåfl:n uthom befallningzmans och 
länsmans minne och wettskap kånan Karin Nillsdotter (som ifrå lijfwet dömbder war) uthur 
cronones fängelse taghit och låtit komma på flychten, huarföre pröfwar rätten skäligt att Peder 
Knutzson hafuer dermedh öfuerträdt det 10:de capitlet Dråpmåhlabalcken medh willia och så-
ledes begått eedzöre, och derföre dömmer honom att plichta som dhet 21 capitlet Eedzöre-
balcken Landzlagen dicterer och biudher, enär dee förmåhner observerade ähre som bemelte 
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capitel innehåller och tillåther, huilcket i underdån ödmiukheet till högloflig Kongl. hofrättens 
nådh och höggunstige omdöme och resolution heemställes. 
 
 
 
 

Ting 6–7 juni 1683 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 68r–74r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3470, fol. 299r–305v, RA. 
 
Anno 1683 d. 6 och 7 junij höltz laga ting medh allmogen aff Sunne tinglagh, närwarande be-
fallningsman Jonas Wargh och nämbden. 
 Päder Simansson i Bärge  Peder Biörsson i Haara 
 Reggert Hemmingsson i Långåker Lars Olsson i Swedie 
 Oluf Andersson i Bärge  Nills Kiehlsson Billstad 
 Päder Bråddesson i Imnäs  Oluf Jonsson i Degernäs 
 Anders Ersson i Månsåsen  Oluf Olsson i Bärge 
 Nills Andersson i Fanbyn  Hemming Olsson i Wästbyn 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr oprepade placater och förordningar. 
 
2. Gärningsmän. Sochneskräddare ähr Erich Andersson i Måhlstad. 
 Sochneskomakare är Joon Blanck. 
 
3. Elias Ifwarsson i Steensgården skuldgafs hafwa häfdatt Agnäs Swänsdotter ifrå Marby 
sochn och Fullstad by, af ächta sängh född, bäggie ogiffte och tillstå lägersmåhlet, och barnet 
föddes Mattesmässtijdhen förledne winther, och ingendera med den syndhen förr beslagen. 
Dy plichtar han effter det 3:die cap. Gifftmåhlab:n L.L. med 40 m:k och Agnäs effter praxin 
med 20 m:k. 
 
4. Dato förekom Måns Jonsson i Rijse och angaf hurusom ett ängiesstycke innehafwes af 
Swän Pädersson i Härckie, som under Rijhsse legatt hafwer och han skall skatta före: begä-
randes deth under bohlbyen, huar emoth Swän opwiste ett pergamentzbreef de anno domini 
1539, verificerat med laghman Oluf Hemmingssons och Kättils på Bärga insegell: lydandes 
att Oluf Pädersson hafwer [fol. 68v] sålt een jordepartt i Rijsse till Anders Pärsson och Joon 
Kättill Biörsson i Härkie för 20 m:k: liggiandes östan af Rijhsse ägor frå kyrkieägor neder i 
siöön: warandes för dhem bäggie, som unge äre, okunnigt om Härckie hulpit Rijse uthgöra 
skinskatten i anseende till den twistige lägden. Swän sade omsijder deth sin hustro berättat att 
hennes förra man Oluf gifwit Måns Jonssons fader några skillingar, men Nills Kiehlsson i 
Bällstad och Hemmingh i Wästbyen intygha deth wara sex skill:r eller 3 öre s:rm:tt sedan 
fördubblingen på uthlagorne gaffs. 
 Aldenstundh den jordepartt ifrå Rijhsse, belägen öster ifrå Frössöö kyrkieäghor neder till 
siön, som Måns Jonsson i Rijsse prætenderer ifrå Härckie, som Swän Pädersson besitter och 
åbor befinnes 
 1mo) wara af Oluf Pädersson anno domini 1539 försåld till Anders Pädersson och Joon 
Kiättel Biörsson i Härckie för 20 m:k, hwilcket kööp är med lagmannens Oluf Hemmingssons 
insegell och signete stadfästatt och sedan där under oqwalt och i så långh och rooligh 
possession warit, huartill kommer Hennes Maij:ttz Dråttning Christinæ resolution anno 1646 i 
den 4:de puncten, att sådanne gamble afgiorde handlingar under danske regementet skohle stå 
orörde. Altfördenskuld kan rätten icke annars göra än låtha berörde jordepartt under Härckie 



 164  

 

så här effter som härtill förblifwa. Och såwijda intygatt ähr att Oluff Olufsson i Härckie sedan 
fördubblingen wedertogs hafwer i anseende till besagde jordepartt åhrl. till Rijhsse ingiortt 3 
öre s:rm:tt, så obligeres och Swän Pedersson deth här effter åhrligen fullgöra och betahla. 
 
5. Tobackzinspectoren Petter Ek, genom besökiaren [fol. 69r] Anders Larsson Wallman, an-
gaf hurusom kyrkiobyman här å Frössöön Peder Andersson hafwer såltt olåfl. tobaak, des 
prob han opwiste och Päder wederkändes, och strax visiterade hans huus och fans 19 lodh af 
bemälte prob. Päder Anderson föregifwer sigh näst för juhl wara till Norie och hafwa ett 
hästtäckie som ingen wille behålla, uthan för toback, och derföre hade han något till 
huusbehof, men intet till sahlu, och i hans frånwaru hafwer såldathen Lars Wijkman öfuertalt 
sin hustro att få litett, deth han lijkwähl henne skall förbudit, warandes Peder intet förr medh 
sådant beslagen. 
 Såsom Päder Andersson i Kyrckbyen ähr beslagen medh olåfligitt tobackz sälliande, så 
blifwer han därföre bråtzligh och saker först såsom Kongl. Maij:ttz förbudzbrythare till 40 
m:k, och sedan, såwijdha han därmedh förr icke funnen är och quantumet ringa, så plichtar 
han föruthan confiscation af godzett med 8 dal. s:rm:tt, och det alt till underdånigst föllie aff 
Kongl. Maij:ttz nådigste renoverade toobakczplacat och des 12:te artickell. 
 
6. Herr öffwerstens Åke Ulfsparres bookhållare Isach Strandell kärade till fällberedaren 
Måns Påhlsson i Slandrom för deth han 1682 antog 290 båckskin att bereda till regementz-
beklädningh och dhem så illa hanteratt, att han een dehl allareda hafwer måst låtha å nyo 
omarbetha hoos Chrestopher Bråddesson i Owijken, huilcken för dhem äfwen så stoor 
arbetzlöön som andra begärer: fordrandes altfördenskuld refusion af Måns Påhlsson. Måns 
Påhlsson tilstår sig 300 st:n båckskin att bereda emottagitt och föruth bekommit [fol. 69v] på 
arbetzlönen 20 dal. s:rm:tt att köpa trahn före, och sedan är honom hans 1682 åhrs räntha af 
hemmanet derpå god giord, som är 19 dal. 15 ½ öre, och contant 2 d:r s:rm:tt, giörandes 
tillhopa 41 d:r 15: 12 p:g:r silf:rm:tt, ursächtandes sigh därmed att om skinnen till behagh eij 
hade warit beredde, att dee då strax hade kunnat gifwas honom tilbaka, och att Chrestopher 
Bråddesson 54 st. oparbettat, huarom Måns medh honom är förlijcht, nembl. att gifwa honom 
27 dal. kopp:rm:tt, som hans zedell af den 4 huius förmår. Strandell föregifwer att h. 
öfwersten intet will och kan betroo Måns skinnen wijdare hantera. Parterne förehöltz om dee 
icke wille och kunde förlijkas, det dee antogo och afträdde, kommande sedan in och gofwo 
wid handen förlijkningen wara skiett sålledes att Måns Påhlsson i ett för alt skall till 
nästkommande Michaelis gifwa hans nåde h. öfwersten 24 d:r s:rm:tt, förståendes föruthan 
dee 54 st. som Bråddesson oparbettat och Måns sielf accorderat om och lofwat förnöija. 
 
7. Mårthen Jöransson, handelsman i Hudwijckzwald, genom des fullmächtige wällärde h. 
Samuel Alstadius fordrade af postmästaren Swän Danielsson 43 d:r k:rm:tt effter des obliga-
tion, daterat Wästerhuus d. 9 februarij 1679, huar opå han hafwer assignerat honom Jöransson 
till regementzskrifwaren Oluff Alstadius af Frössöhn d. 17 martij 1681 på 43 dal. 24 öre 
k:rm:tt, den han intet accepterat, som sees af hans underskrifft i Stockholm d. 8 junij 1682: 
begärandes altså sin betahlning af Swän Danielson, som till skulden eij nekar, uthan beklagar 
först Olai Alstadi obilligheet där uti och sedan Jöransons [fol. 70r] drögsmåhl, som icke sigh 
wetta låtitt Alstadi emotsäijelse. Huarföre måste Swän Danielsson sielf sin obligation och 
förskrifningh forderligast honorera och sökia Olaus Alstadius som han bäst gitter. 
 
8. Herr öfwersten genom bookhållaren Strandell angaf hurusom hoos Carll Olsson i Miälle 
är funnen een ranutt [randig] tafftkiortell och een ullenströija af krusat lärfft eller dräll, som 
1677 widh fiendens infall här i landett tillijka med andra h. öfwerstens saker i Håf bortkom, 
och i förstonne skall Carll nekat meera hafwa änn bem:te kiortell, doch sedan bekänt yllens-
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tröijan och sedermehra een myssa af trycht lärfft med härmelijnsfodher; begärandes det 
honom kunde påläggias först bewijsa huarest han det fått och sedan frambära deth mehra, 
emedan som han synes samma gångh meera tillgripit; ett stycke aff ett tännfath skall och där 
funnitz. 
 Carl Olsson föregaf sigh eij kunna därtill swahra, eftersom han deth åhret där intet war, 
uthan för tree åhr sedan dijth giffter med änkian hust. Britha Nillsdotter, huilcken tillstodh och 
bekände sigh kiortellen 1677 om hösten, mädan dee norske här i landett qwarr woro, bekom-
ma af een norsk som sade sigh i Brunflod hafwa qvarteer: föregifwandes sigh eij wetta hans 
nampn eller charge, eij heller huar han i Brunflod logerade. Första gången åth han allenast een 
gångh, då han satte kiorttelen och tröijan quar och een påssa med mussquettkuhlor, ett stycke 
af ett tennfath och een lååstapp af järn: tagandes uhr byxsäcken een myssa af trycht lärfft med 
härmlijns [o]pslagh och ett paar opsprättade quinfolckz hanskar som han henne skall förährat, 
och åtta dagar där effter kommit tilbaka sielf tredie och öfwer natten quaar woro och plägade 
sigh medh ööhl och maath: låfwandes [fol. 70v] insatte saker igenlösa och förtäringen betahla, 
och sedan sågh hon honom aldrigh mehra. Strandell berättade deth hon för fru öfwerstinnan 
sagdt berörde pärsohn heeta Ingebrächt Kleen, huartill hust. Britha nekar: föregifwandes sigh 
honom den tijdhen eij känna, uthan frustupijgan Lisken Swänsdotter på herrgården sagdt deth 
Kleen sin moder wid dee norskes afmarche uthbudit kiortelen och hoon bortglömt bynamnet, 
bekännandes att kiortelen skall några gånger wara brukatt till barnmantell och tröijan uthslet-
tin: nekandes eenständigt sigh känna persohnen eller med honom wijdare handlat heller mehra 
af sådant godz hafwa. Hon påmintes att dee norske den tiden ingen förtähring betalte, uthan 
huart dee kommo togo dee altt som fijender fritt, men lijkawähl som förr sigh uhrsächtar och 
berättar kiortelen och tröijan efter h. öfwerstens budh fierde dagh pingest bära till herrgården: 
wettandes Strandell intet af huem h. öfwersten därom fått kunskap. 
 Nämbden togh saken i betänckiande och slötho som föllier. 
 Såsom hust. Britha Nillsdåtter i Miälle hafwer een rannutt tafftskiorttel och een yllens-
tröija af lärfftz dräll snart i säx åhrs tijdh med någhra andra små saker hoos sigh hafft och icke 
uppenbaratt, oachtatt att mångha inqvisitioner och ransakningar effter förkombne saker widh 
dee norskes infall a:o 1677 sedermehra ähre giorde och håldne: williandes icke heller nu be-
känna utaf huem hon i synnerheet dem bekommit; altså pröfwar rätten skäligt att påläggia 
hust. Britha Nillsdotter sigh sielf tolffte eedeligen å nästa tingh befria 
 1mo) att hon sielf eller genom sitt folck berörde kiortell och tröija [fol. 71r] med deth mehra 
intet wid fiendens infall 1677 tagit och sigh bemächtigat; 
 2do) att hon intet weth huem deth giort; och  
 3tio) att hon intet heller mehra af dee saker hafwer, änn som nämbde och framburne ähre, 
iämbwäll och att hon icke weth någon annan af herr öfwerstens lämbnade ägendom något 
hafwa. 
 
9. Herr öfwersten tiltalte genom sin fullmächtige Strandell sahl. capitens Swanbärgs änckia 
hust. Anna Erichsdåtter, som skulle hon för hans excell:tz fäldtmarskalcken Henrich Horn 
medelst sin supplique angifwit att åhrswäxsten på Håff a:o 1677, enär dee danske marcherade 
härifrå, skulle wara i behåll och kommen h. öfwersten till goda, och dy änckian för dhet 
åhretz uthlagor af hans excell:tz på ensidigh berättelse frijkallat, huarmed herr öfwersten i 
Kongl. cammarcollegio skall graverat wara. Och såsom han allenast till sex skyhlar korn wid 
åtherkombsten af åhrswäxten bekom, kan han eij finna sigh plichtig uthlagorne betahla, uthan 
den som een sådan landbonde på gården satte som icke allenast wid fijendens ankombst af-
lämbnade saker giorde sigh deelachtigh, uthan och wid des aftågande fölgde dem öfwer till 
Norie, der doch h. öfwersten icke allenast länte fröö och sädeskorn, uthan och åhret tilförenne, 
som war 1676, försträcht 50 dal. s:rm:tt, huarmed han till sigh löste 1676 åhrs åhrswäxst af 
Swanbergh. Huar emot änckian exciperade: föregifwandes att een god dehl af åhrswäxsten 
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war behållen, huilcket marquatentaren Swän Danielsson och fleera härpå öhn boende skohla 
wetta: berättandes sigh tahla med herr öfwersten därom förr än hon till fältmarskalcken 
supplicerade och bekom resolution och frijkallelse [fol. 71v] för 1677 åhrs uthlagor i anseende 
däraff att herr öfwersten war bewilliat åhrswäxsten på Håff medelst den skada som land-
bonden Anders Bonde honom tilfogatt, som resolution af den 2 februarij 1678 uthwijsar och 
förmåhr, och deth till föllie hafwer befallningsman ränthan, nembl. 33 d:r 6: 20 p:g:r s:rm:tt i 
tinglagets rächningh affört och gåttgiortt, daterat Frössöön d. 23 julij a:o 1681, huar emoth 
Strandell oppwiste een vidimerat copia af landzbookhållarens Bryniell Blanckz annotation 
sine dato, att bem:te räntha icke efter fältmarskalckens resolution kan antagas och afföras förr 
än gouverneurens opwijses, och dy är h. öfwersten i des liqvidation därmed graverat. 
 Swän Danielsson berättar sigh wid dee danskes afmarche taga någhra bönder medh sigh 
till Håff och tillslötho dörrarna och dhem förseglade: påminnandes sigh att uthi den eena 
kornladun war något otröskatt och i den andra intet, men där emellan och att h. öffwersten 
ankom war wähl 3 weckor efftersom han logerade widh åtherkombsten först i Owijken. 
Reggert i Långåker, Oluf Olsson i Bärge och Hemming i Wästbyen bekänna sigh föllia Swän 
Danielsson och berätta som hans relation lyder. 
 Änckian tilspordes hurudant contract hennes man medh landbonden giorde. Rp. att han 
skulle betahla uthlagorne och hålla husen widh macht såwähl för halfwa Håf, som croniord 
ähr, som den andra halfwa, som Swanbärgs skattjord ähr. Nills Kiehlsson i Belstadh, som 
gräntzar in moth Swartsiöön, huars portt dee köra förbij, berättade sigh ingen kundskap hafwa 
huem som Håf hemmanetz höö widh Swartsiön afhemptade, och mycket mindre om h. öff-
werstens folck. Änckian förmeenthe [fol. 72r] h:r öfwersten få igen sin booskap, som intygades 
och befans af ingen sanningh, uthan wid åtherkombsten köpte å nyo booskap. Hans Joenssons 
Swanbergs uthgifne qvittens, daterat Bodahl d. 9:de februarij 1680, opwistes, af innehold att 
hans hemman Håff till full afrächningh för 1677 åthniuttit ordinarie och extraordinarie 
ränthor. 
 Såsom framblidne capiten Hans Jonsson Swanbergh hafwer  
 1mo) satt Anders Pädersson till landhbonde såwähl på Kongl. Maij:ttz och chronones 
anpart och halfwa dehl uti Håfz hemmanet som på sin eghen skatträttigheet, och han wid dee 
danskes infall 1677 icke allenast otrogen sigh strax stält och förhållit, utan och dem fölgdt 
öfwer till Norie, huilcken och största dehlen af åhrswäxsten skingratt och förtärtt, så att icke 
kan bewijsas öfwer sex skyhlar warit lämbnat, ehuruwähl Swanbergz änckia hust. Anna 
Ersdotter i sin suppliquè till hans excell:s feltmarskalcken högwälborne h. Henrich Horn 
andragitt, som skulle heela åhrswäxsten wara behållen och kommen h. öfwersten högwäl-
borne h. Åke Ulfsparre tillgodho, uti huilcket anseende, iempte dhet att ägaren för den andres 
skuldh eij må krafd blifwa, Swanbärgh för 1677 åhrs uthlagor befrijades, huarmed wällbem:te 
h. öfwerste i des liqvidation ähr lijkwähl sedan graverat, där doch Swanbärgh:  
 2do) sahl. befallningsmans Lars Jonssons sterbhuus 1677 åhrs ordin. och extraord. uth-
lagor för heela Håfz hemmanet qvitterat till full afrächningh, som skiedde i Bodahl d. 9 
februarij a:o 1680, huarföre kan rätten icke annorledes finna och slutha änn att hust. Anna 
Ersdotter, som een sådan odygdig landbonde antagitt, böör swara för 1677 åhrs uthlagor för 
Håff, som är 33 d:r 6: 20 p:r silfwermynt, så [fol. 72v] frampt hon icke kan hoos höga öfwer-
heeten förmå hans excell:tz h. fältmarskalckens h. Henrich Horns resolution af d. 2 februarij 
a:o 1678 till godo niuta. 
 Den 9 junij appellerades emot ofwanskrefne dom. 
 
10. Påstmästaren Swän Danielsson förlijchtes med Johan Höök således, att Höken skulle i ett 
för altt blifwa honom skyldigh 20 dal. kopparmynt, och för 10 d:r skulle han i åår arbeta enär 
behöfwes och för 10 d:r nästkommande åår, dåch på Swänn Danielssons kåst. 
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11. Päder Olufsson Drake ifrå Lund och Brunflodh kärade till soldathen Lars Ersson Skytt för 
ett skrijhn som han på sidsta Gregori marcknad honom ifrå stuhlit, huar uti lågh een 3 d:rs 
plåth och 2 ¼ d:r i hwitt mynt, ett plogjern för 1 ½ d:r k:rm:tt, ett låås om 2 d:r, een säck af 
barckaläder, een lijten wätska, 1 ½ gångh hä[st]skoosöm. Lars Ersson tilstår sigh skrijnet på 
een släda tagitt med Päder Torstenssons inrådande i Wijken uti Nääs sochn, huilcket dhee 
gömbde baakom proviantbodan och in emoth afftonen hafwer Lars råkatt soldatherne Samuel 
Matzson Frisk och Jacob Olsson Pijhl i Nääs och alla tree gått neder till bodan och skrijnet 
opslogo, då Samuel togh tree d:rs plåthen, plogjernet och skoosömmen, huaraf dee alla tree 9 
m:k opdrucko och Samuel tagit 3 m:k tilbaka och hwijtrunstycken merndeels och förtärd 
tillhopa, och några hade Lars quar: wettandes eij huru många dee wore. Lars föregifwer sigh 
intet see säcken och wättskan, uthan åtta dagar däreffter tagitt skrijnet därifrå och burit hijt till 
Kyrckbyen, som wärderades för 2 ¼ d:r k:rm:tt. 
 Såwijdha Lars Erssons interessenter i tyfnaden [fol. 73r] icke tillstädes ähre, så kan intett 
sluth i saken skiee. 
 
12. Ländzman Lars Johansson och Lars Hansson i Walla opwiste herr gouverneurens excell:s 
remiss af d. 17 februarij sidstleden att ransakas skulle om Skedomslägden böör särdeles skat-
tas eller begripas under hemmanens skatt, dy framtogs 1666 åhrs afradzbook, som exprimerer 
att Skiedoms ödesböle ähr a:o 1457 af Kong Chrestiern gifwit till Oluf Tomsson i Walla, deth 
han skulle strax skattläggia låtha effter dugligheeten, huilcket sedermehra eij skiedt är, dy 
hafwer hust. Giertrud och Erich Jönsson, som bodde på Walla 1666 uthfästatt åhrligen till 
afradh derföre 4 d:r s:rm:tt till des resolverat kunde blifwa om deth under chronan för ordi-
narie skatt kännas skall, huarföre kunde ingen wijdare undersökningh därom skiee. 
 
13. Erich Olsson i Wagle opwiste tilförordnade synemäns besichtningh om deth præiuditze 
som Erich Persson i Wagle skall honom Olsson på optagne chronohemman tilfogatt, och be-
fans effter noga undersökningh att Erich Pädersson een kijhl in i chronhemmanets giärde 
swediatt och sådt rogh till een godh mählings widd, men icke allestädz brunnit och sådd, 
därest roghsädet nu står. Bemälte giärde är så gammalt att gamble män icke kunna wetha enär 
den inhägnad bleff. 
 Aldenstund Erich Pädersson i Wagle hafwer aff chronhemmanetz ägor ib:m, som Erich 
Olsson på ödesfrijheet optagitt, tillwällat sigh ett stycke landh i gräässwedan och det bränt 
och sådd med rågh, så finner rätten skäligt att Erich Pädersson [fol. 73v] skall derföre plichta 
effter det 28 capitlet Konungab:n L.L. medh 40 m:k, och där hoos mista sitt arfwoda, huilcket 
hädan effter, som här till, skall lyda och liggia under bem:te chronhemman. 
 
14. Een förlijkningsskrifft emellan Päder Simonsson och Oluf Olsson i Bärge insinuerades, 
angående een bäck och dijke som löper genom Päders ängh till Oluffz, huilcken skall förr 
wara täpter, och nu aftalt att deth wid 10 d:rs s:rm:ttz wijthe skall å bägge sijdhor öppen stå, 
huilcket dee bägge inför rätten bestodho och begärte tagas till större säkerheet ad notam, som 
och in maiorem fidem skiedde. 
 
15. Oluf Andersson i Bärge opbiuder första gången Erich Giöhlssons hemman i Bärge om 4 
tunland för 90 d:r s:rm:tt och 1/2 tunland medh tillhörigh slått, uthan skatt till förråd i sin och 
hustruns lijfstijdh bruka. 
 
16. Päder Carlsson i Rasten opwiste een skogsdehlning emellan Rasten och Knytha by med 
specificerade steenmärckien, 2:ne gambla och ett å nyo med byemännens nögie opsatt af 
ländzman Lars Johansson Holm och fem nämbdemän, och till bättre eenigheet och säkerheet 
aftalt att een skiffteshaga skulle där effter dem emillan oprättas, deth Peder Carlsson begärer 
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fullgöras må, på deth han uti sina äghor eij må inpass af dee andras booskap och creatur 
lijdha, huilcket agreerades och pålades ländzman Lars Johansson Knytha män tillhålla att 
opstängia skiffteshagan wider laga bothum 
 
17. Såwijda frambledne Pär Päderssons creditorer i [fol. 74r] Nambn icke medh skiähl och 
wittnen sina fordringar kunna bewijsa, så kan ingen division af inventerade ägendomen skiee, 
utan pålägges huar och een till nästa tingh opsättia sådan rächning (som eedeligen kan besan-
nas) på alt som försträcht kan wara och huad därpå opburit ähr, och den som intet dett fullgiör 
wara sin prætension förlustigh. Utaf änkian hust. Ingeborgh förordnades Jöns Hemmingsson i 
Slandrom och Nills Kiehlsson i Bällstad quarlåtenskapen emottaga och wäll förwahra till des 
concursus creditorum och partition kan skiee. 
 
18. Soldathen Erich Johansson Sahlström kärade till Päder Simansson i Bärge, som skulle 
han sigh beskylt hafwa af sigh stuhlit fläsk: beropandes sigh på sin wärdh Oluf Andersson i 
Bärge, som orden åhört, tillijka med sonen Anders och Erich Golss pijga Giertrud Ersdot:r, 
huartill Päder swarade och sade sigh honom fråga om han af sitt mistade fläsk under håldne 
wacht i Wästerhuus kokatt, efftersom corporalen Peder Biörckman i Miälle berättat 
soldatherne samma gångh kokatt fläsk och tilförenne frågat Erichs wärd om han fläsk fått och 
han därtill nekatt, och därmed kom han således till fråga, men honom ingen tyfnad tillagdt. 
 Såwijda Anders och Giertrud tillijka med corporalen Biörckman icke tilstädes ähre, som i 
sakenna wittna skohle, och ordinantzien förmår att ett witne bringar eenom allenast till lagh, 
så måtte rätten saken differera. 
 
19. Ryttaren Swän Grijp fordrade af sahl. capitens Nills Grijps änckia hust. Elisabet Falck 
femb åhrs swäntiänare löön, nembl. för 1674 5 r.d:r à 6 m:k och för 1675, 1676, 1677 och 
1678 i fijendeland à 15 dal. silfwermynt och allenast derpå bekommit 22 d:r s:rm:tt. Capitens 
son, corporalen Daniel Grijp, [fol. 74v] på modrens wägnar tilstår att honom böör hafwa för 
fyra åhr som han tiente uthomlandz à 15 d:r s:rm:tt, men för 1674 allenast half åhrs löön, som 
är 3 d:r 24 öre, emädan som ifrå dhet han uthcommenderades och till des han heemkom för-
lupo sigh allenast 4 åår: föregifwandes sin modher honom resten eij förnekatt, som nu in alles 
ähr 41 d:r 24 öre s:rm:tt, huilcka capitenskan utan långt uppehåld till Swän Grijp måste be-
tahla. 
 
20. Jöran Tagesson i Månsåhsen låtit stämbna Oluff Tohmson ib:m för giäldh, och ingendera 
sigh instält heller excusera låtit, ehuruwähl nämbdeman Anders Ersson ib:m dem samma dagh 
han gick till tinget råkadhe; dy saker till huar sina 3 m:k silf:rm:tt. 
 
21. Hans Larsson Biörckman låtit stämbna Päder Biörson i Hara för skältzordh effter des 
breef d. 26 maij, och intet sigh instält; dy saker till 3 m:k. 
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Ting 16–17 november 1683 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 108r–115v, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3470, fol. 339r–347v, RA. 
 
Anno 1683 d. 16 och 17 novembris höltz laga ting medh allmogen af Sunne tinglagh, när-
warande befallningzman wälb:d Jonas Wargh och nämbden. 
 Päder Simansson i Bärge  Peder Biörsson i Hara 
 Oluf Andersson i Bärge   Peder Bråddson i Imnäs 
 Oluf Jonsson i Degernäs  Anders Ersson i Månsåsen 
 Oluf Olsson i Walla  Nills Jönsson i Bällsta 
 Nills Andersson i Fanbyn  Hemming Olson i Wästbyn 
 Reggert i Långåker  Nills Jonsson i Fillstad 
 
1. Dato aflade Nills Jonson sin nämbdemans eedh. 
 
2. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater. Item Kongl. cammarcol-
legij om spillkappan och saaköhrens rätta administration och dehlande. 
 
3. Johan Bråddesson i Swedie fordrade af Mårten Jonsson i Målstad 2 r.d:r som han honom 
för 13 [fol. 108v] åhr sedan länte, då hans förra hustru läfde: beklagandes sigh af hans hustru, 
enär han sin betahlning söker, få elack mund. Mårten föregaf sigh af honom länt i sin förra 
hustrus lijfstijdh 2 r.d:r, och enär han andra gången gifftade sigh och länt 2 r.d:r, huilcka 4 
r.d:r han betalt sålledes: strax effter bröllopet contant 2 r.d:r, een kiorttel för 2 r.d:r och een 
tröija för 1 r.d:r. Johan tilstod sigh dee senare 2 r.d:r igenfått och kiorttelen och tröijan för 1 ½ 
åhrs tienst. Mårten föregaf sig intet sluth om åhrslönen med honom giortt, och omsijder godh-
willeligen uthlofwade betahla dee resterande 2 r.d:r à 6 m:k s:rm:tt om Johan wiste sigh därtill 
wara berättigatt, deth han ytterligare itererade och wille åthminstonne hafwa sitt ighen, deth 
Mårten lofwade uthan oppehåld fulgöra. 
 
4. Herr öfwersten högwälborne Åke Ulfsparre lät genom monsieur Isaac Strandel angifwa 
Wästbyen, Wästerhuus, Glasätt, Ståcke, Rijsse och Härckie för den åwärckan på Kongzgårdz 
ägorne som deras booskap eena tijden effter den andra göra, och besynnerligen enär dee sina 
ängiar bärgatt, i det dee släppa sina creatur wårdlöse uthan wallbarn: williandes att dee kunna 
obligeras först till rätt hägnad med laggilde gärdzlegårdar och sedan med wallbarn: tilbiudan-
des h. öfwersten huad på Kongzgårdz ägorne i så måtto kan fehla, att fulgiöra. Härckie, Rijhse 
och Ståcke kunna icke neka att deras booskap kunna någon skada giöra, efftersom leden offta 
af wägfarande oprifwas: utlåfwandes nästkommande wåhr willia förswarlige gärdzlegårdar 
opbyggia och reparera. 
 Måns i Rijsse beskyltes hafwa oprifwit hagan och insläpt sin booskap och den sedan igen 
täpt: hafwandes Lars Erichsson gårdzdrängen een gång dem uthkiörtt, huartill han nekar: före-
gifwandes [fol. 109r] att booskapen som uthom stehnkistan och aff wallflickan uthkördes förr 
än Lars dem hinte, och intet kommo dee in på ängiet och slåtten. Lars föregaf sigh effter ordre 
löpa att drifwa booskapen uth, men förr än han hinte, kiörde een poike och een flicka dem 
bårt i hast genom een sönderrifwin haga, och han fick intet med dem tahla: wettandes intet 
huarest dee inkomne woro, men in på sielfwa ängiet woro dee. Måns påstår att dee simmat in 
och samma wägh tilbaka drefwes. Strandel föregaf att wallflickan kan komma i morgon til-
städz om så behagas och bewijsatt. 
 Wallflickan Wallborgh [passande namn, haha], om sina tolf åår, bekände att Månses 
booskap genom ett ledh som merndeels altid oprefz af soldatherne som gingo till arbetz på 
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Kongzgården, eftersom deth genare war, och hon dem strax uthkörde, och fleere gånger wore 
dee där inne intet, och om sommaren 1682 sömmo dee in och een gång utom steenkistan. 
 Swän Persson i Härckie tiltaltes icke allenast för sina egna hästars åwärckan, uthan och 
att han andras intagitt. Deth befans att han 2:ne fåhlar sielf äger och een af sin frände, såldaten 
Mårten Båck, under camperingen tagitt, och om dee oförwarandes genom oplämnade grinder 
och ledh på Kongzgårdz ägor inkommit, att deth emot hans willia skiedt. 
 Ehuruwähl nogsampt pröfwas kan att Konungzgårdz ägorne af nästom liggiande byar, 
Wästbyen, Wästerhuus, Glasätt, Ståcke, Rijsse och Härckie, een och annan gångh lijda mehn 
och åwärckan medelst ogilde gårdar och wårdzlösa [fol. 109v] wallherdar; så kan lijkawähl 
ingen öfwertygas des williande deth giordt, och opröfwat är huarest bodskapen mäst imkom-
ma plägar. Och till att så mycket bättre kunna sådant afböija, hafwa besagde byar utlåfwat 
effter sin plicht laggilda gårdar oprätta och hålla, och sålledes all ohägnad och åwärckan 
betagha och hindra, och där det eij effterkommes, stånde wederböranden fritt med syhn 
procedera och fortfara, som det 8:de cap Bygningzbalcken L.L. dicterer, och sedan om lagligit 
assistence effter det 9:de och 10 cap. i samma balck wid ansökiandet wara försächrat. 
 Emot denne dom äre af h. öfwersten wadp:g:r intra fatalia under den lofl. lagmansrätten 
inlagde. 
 
5. Swän Jonsson i Knyta och hust. Agnäs Olssdotter i Miälle angåfwo deth corporalen Peder 
Biörckman och soldaten Erich Wässman, om sina 18 åår, barnfödd i Oppland och Calmar 
sochn uti Ångsta by, hafwa förledne sommar stulit ett fåår af huardera, huartill Biörckman 
nekar, då Erich Wässman berättade sigh wara af Biörckman uti augusto sidstleden uti hust. 
Agnäs bastufwa informerat och lärdt det att giöra, och han låfwat betahla honom för det han 
sålledes kunde bringa till gårdz: länandes honom sin knijff och gifwandes anslagh huarest han 
deth första fåret slachta skulle, nembl. i ödesgården i Miälle, och inälfwerna bedit kasta i 
brunnet, det han och giorde, och baar in fåret half flådd till Biörckman, som sitt qvarteer hade 
hoos Carll Olsson i Miälle, och då lågh i sängen och des hustru Kerstin Andersdåtter halp 
Wässman flå fåret och nedsaltade deth i een halftunna, och skulle få derföre tree marck 
kopp:rm:tt, och några skillingar bekom han strax, som skedde een lögerdags natt uti sidst-
leden skördeand, och det andra om måndagz aftonen seent ledde läfwandes in hoos Biörck-
man, [fol. 110r] och tillijka med hans hustru, sedan hon hade satt för fönstren, slachtade, och 
enär det war flått, stegh Biörckman opp och wille det intet röra: säijandes om det oppenbart 
blifwer, så kan iagh swäria mig deth eij rördt, huilcket hustrun saltade i förra halftunnan och 
bekom Wässman då 9 öre kopparmyntt, säijandes att på bem:te twänne fåår à 3 m:k allenast 
rester nu 6 öre k:rm:tt. 
 Biörckman föregaf sigh ingen knijf ägdt heela tijden och myckit mindre kunnat någon till 
ett eller annat bårtlähna. Wässman swarade att han een tällieknijf med behnskafft aff soldaten 
Erich Broman på sidsta camperingen först in augusto fick, och den länte han därtill. Biörck-
man tillstod sigh knijfwen af Broman fått och förr än detta skedde förkommen uti een båth, 
som såldaten Jacob Blombåck skall sedt hafwa. 
 Blombåck examinerades och berättade sigh effter camperingen föllia Biörckman till 
båthz öfwer Miällesundet till Knythan, då ett näth war för honom bårtkommit: seendes då een 
tällieknijff med hwitt skafft liggia i båthen: wettandes eij mera där aff. Biörckman nekar 
aldeles sigh gifwit Wässman anledningh till bem:te stöldh och att han då eij hemma war, och 
sedan att han war wähl i bastufwan, som skiedde för camperingen, och om söndagen effter 
prädijkan till Nääs sochn reest, och mädan han war bårta till andra lögerdagen, war stölden 
giordh och handelen af sin hustru skiedd, då hans hustru sagt sigh 2:ne fåår af Wässman kiöpt, 
och han dem fått af sin bonde Oluf Jönsson i Walla, och dy där effter eij mehra frågatt, men 
sedan rättade han sigh och sade dhet skiee i skördandan. 
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 Soldaten Johan Frijare berättade sigh effter camperingen uti skördeanden wara om een 
lögerdagz affton i bastugan med Biörckman och Wässman och [fol. 110v] intet hörde dem så-
dant tahl sins emillan hafwa och att Biörckman war den natten hemma och på Kongzgården 
om söndagen till predijkan och icke på 3 eller 4 dagar där effter honom warsse blef hemma. 
 Hustru Kerstin förhördes och föregaf att Wässman een affton kom till sigh medh ett 
slachtatt swartt fåår och det uthböd för säx marck kopparmyntt och någon math, efftersom 
han ingen skiortha egde, och hans bonde Oluff Jönsson i Walla intet annat hade att betahla 
honom medh, det hon wedertogh och gaf honom strax 3 m:k k:rm:tt och låfwade math för 
deth öfrighe. Samma wecka kom han liusse dagen ledandes med ett hwitt fåår som han och 
sade sigh fått af sin bonde Oluff och lämbnat deth för samma kiöp: föregifwandes att sin man 
bäggie gångorne war bårtha, deth hon för honom berättade wid heemkombsten. 
 Actor Swän berättar det Biörckman uthbudit några fåårskinn och kommande dem att 
besee war han eij hemma: råkandes des granhustro, hust. Agnäs, och för henne deth sade, som 
undrade huru corporalen skulle hafwa fåårskin, som inga fåår ägher heller witterligit slachtatt, 
som skiedde den tijden säden infördes: görandes hon sigh elacka tanckar däraf, emädan som 
hon några weckot förr ett swartt fåår mistatt, och därmed gått till Walla och Oluf Jonson, som 
mistatt ett af Swäns fåhr, huilcka sedan fölgdes till corporalens quarteer och funno 2:ne 
fåhrskinn i een källarebodh uthan låås och stängssell. 
 Hust. Agnäs i Miälle, som dem bastugan länte om lögerdagen, och då gått till Brunflodh 
sochn och om måndagen kommit tilbaka, berättade sig då om afftonen sakna sitt enda swarta 
fåår. Swän Jonson i Knytha betygade dhet Biörckman kom ifrå Nääs sochn om een lögerdags 
affton till sigh och därifrån begaf sigh till sitt quarteer i Miälle. [fol. 111r]  
 Erich Wässman effter tilfrågan sade sigh intet fleera skiähl hafwa att producera huarmed 
han will binda corporalen Biörckman sigh till stölden inrådt och att hustrun witterl. det emot-
tagit. 
 Emellan Miälle och Walla byar är ungefähr 1/12 mijhl. 
 Sententia. 
 Emädan som soldathen Erich Erichsson Wässman effter egen bekännelse hafwer stuhlit 
uthe på marcken tuänne fåår, det ena af Swän Jonsson i Knyta och det andra af hust. Agnäs 
Olufzdotter i Miälle, och altså een garrtyfwer är; huarföre finner rätten skiäligt att dömma 
honom Erich Erichsson Wässman i förmågo och krafft af det 2:ra capitlet Tyffmåhlab:n L.L. 
för samma missgärningh till galga och grehn. [avrättning genom hängning i galge] 
 Och corporalen Päder Biörckman, som icke öfwertygas kan honom därtill hafwa rådt och 
anledning gifwit, erkännes i det måhlet frij, men hans hustru Kerstin Andersdotter, som af 
Wässman bäggie fåren på oprepat sätt kiöpt och wähl wetta kunnat att han dem icke hade 
wähl fått, helst emädan som under heela regementett förbudit är det ingen soldath hafwer 
macht af sin bondhe uthom officerarens tilstånd taga mehra än han af räntan månadtligen til-
kom, dömmes att lefrera ifrå sigh tyfgodzet och wara quinna eij des bättre. 
 
6. Joon Eliæsson i Nambn beswärade sigh öfwer Nills Andersson och Gunnar Månsson i 
Knytha för det deras booskap uthbett hans skogzslått och myhror, huartill dee nekade och 
föregifwer deth af ingen sanning bestå: eij wettandes däraf förr än dee stämbde blefwo, doch 
bekände Gunnar att åtta dagar effter Michaelis talte Joon een gångh derom: föregifwandes 
Gunnar och så där iempte [fol. 111v] och brede widh hafwa sin slått och så gärna achtar sin som 
een annan sin, huar uppå ingen besichtning är hållen. 
 Såwijda Nills Andersson och Gunnar icke kunna af Joon Eliæson öfwerbewijsas att deras 
booskap hans skogzslått och myhror uthbett, så måtte rätten dermed låtha beroo och parterne 
åthwarna lefwa huar med annan fredsampt. 
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7. Hemmingh Ekeström i Tann och Mårten Mårtenson i Mählbyen angofwo hurusom 
Kläppe by af femb grannar i Kyrckåhs sochn hafwa sin afradzland Kånckbacken uthbett och 
stoor skada där igenom dem tillfogatt; anhållandes om refusion och wedergällning för skadan 
och för giord kåstnad på besichtningen. Oluf Hälliesson och Oluf Persson föregifwa sig aff 
dee andra grannarna wara fullmächtige att agera och att åwärckan med deras willia icke skiedt 
ähr, emädan som deras slått intet omhägnadt är och allenast 1/8 mijhl ifrå bohlbyen, som förr 
skall hägnat warit. Peder Simansson och Oluf Olsson i Berga, som besedt åwärckan, berätta 
det slåtten af hästar war illa handteratt, och Kläppeboerne skyltte huar annan därföre. 
 Såsom Oluf Hälliesson och Oluf Pädersson i Kläppe icke ähre försedde med fullmacht af 
sina grannar, som lijka interesserade och lagstämbde äre och på ägandesyhn sins emillan warit 
twistige, så kan rätten saken denne gången intet afhielpa. 
 
8. Högwälborne h. öfwersten genom monsieur Strandel opgaf extractum protocolli på rege-
mentzrätten d. 11 augusti sidstleden af innehåld [fol. 111ar] hurusom soldatherne Erich Palm-
qwist, Samuel Matzson och Johan Håhl hafwa antagit 112 alnar kläde, 72 al:r foderboij och 
124 al:r wallmar att opparbetha till soldathebeklädningar och där utaf afhändt 12 ½ aln kläde, 
9 al:r boij, 4 al:r wallmar och 1 ½ aln gult kläde och deth sins emillan dehlat, och dy dömbde 
derföre: anhållandes at deras afnähmare må lagligen näfste blifwa. 
 Hustru Agnäs Olssdotter i Miälle tiltaltes aff dem i pant för ööhl hafft 1 ½ aln gult 
klädhe, huartill hon beiakar: föregifwandes sigh deth aldrigh till kiöps tagitt, utan dee låfwade 
henne söndagen der effter få sin betahlningh, som war 4 ½ d:r k:rm:tt, då dee skulle lefrera 
ifrå sig arbetett och niuta sin betahlning, huilcket dee intet höllo, uthan lijkawähl sielf deth 
igentagitt, det dee bekänna sant wara, emädan som dee ingen arbetzlöön bekommo och 
kunbart blef hurusom dee handlat hade: hafwandes hon änckian quaar ett stuckatz fäste som 
samma gång dijt sattes. Hust. Agnäs begaf sigh strax på slåtten och lämbnat kläde åth barnen, 
att lefrera wid anfordran, huilcket och skiedde i hennes frånwaru, som skräddarne bekänna. 
 Lars Jonsson i Halfwarsgärde anklagades hafwa af soldathen Lars Ersson Skytt köpt een 
grå commissiacka, som 1682 uthgafs. Lars föregifwer att den war aldeles uthslittin och lågh i 
wraak undher fötterne på skräddarne, och dy den kiöpt för några skillingar: wettandes intet att 
deth war i commiss gifwit, och läth ihooplappa een kiortell åth sin son af 2 åår gammall. Lars 
Skytt berättar sigh jackan eij kunna mehra bruka och att klädett war förmörknadt och fått 
derföre åtta skillingar. [fol. 111av] Föraren Alexander Pålack hafwer deth angifwit och böör 
tillijka med jackan eller kiortellen komma och wijsas. 
 Alexander Pålack berättade deth Lars Skyttz jacka brukelig war och dy angifwit. Barn-
kiortelen framwijstes och befans allenast skarfwat i den ena sijdan, med twänne sönderslitne 
håhl, men skräddarne föregofwo att han lågh een tijdh på stugutaket och intet mehra fick 
däraf, utan knapt nogh barnkiortellen om 1 ¼ aln långh. 
 Oluf Andersson i Berga tiltaltes för 4 al:r wallmar som han af skräddarne fått. Rp. att han 
fyra alnar hwitt wallmar för 2 st. kiedrar och något öhl af dem fått: kunnandes eij wetta att dee 
det olåfligen fått, emädan som soldathejackarne fodrades med gult wallmar, därtill skräddarne 
sade Ja, och att deth blef öfwer på dee förre jackerne och att han näpligen kunde märckia det 
wara af commisset. 
 Päder Andersons änckia i Degernäs, hust. Elin Jonsdotter, beskyltes och medh skräddarne 
handlatt, och berättade att Johan Håhl dijtburit några små blå kluthar och spinck och bedit 
henne färga åth sigh ett paar strumpor, deth hon och giordt, och han lämbnat i arbetzlöhn een 
knythe af samma slagh. Strandel berättade sigh eij heller mehra därom hördt. 
 Carl Bärgh af capiten wälb. Magnus Ulfsparres compagnie tiltaltes hafwa af commiss-
kläde sålt till sochnskomakaren Oluff Pehrsson i Sijkåhs uti Hammardahl 1 ⅛ aln blått kläde, 
deth han tilstår sigh öfwer på 30 st. soldathejackor bekommit, och sålt för 2 ½ d:r k:rm:tt och 
ett mysskläde för 2 m:k. Oluf bekänner så passerat wara, och af Carl intalt att ingen kunde 
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undra att 1 ⅛ aln [fol. 112r] på sådan post blefwe öfwer och förwägra det sällia, och dy det 
kiöpt: frambärandes een quinfolckz tröija som är giord af bem:te 1 ⅛ aln och een dito af 
stycken som under armarna skarfwat är och ryggstycket twärt och snedt före och siu st. myss-
kläden och een myssa underfodrat med gult boij, förståendes att han detta af Carll Bärgh, 
Måns Gettingh, Petter Hummert och Johan Wällkommen för maat och penningar sigh tilhand-
latt, då een kluth, då tuå till myssor för math åth den som kom. 
 Carl Bärgh beskyltes hafwa till Mathiæ Filmeri hustru Margreta Mickelsdotter sålt tree 
alnar boij, därtill han nekade: föregifwandes sigh det wähl få öfwer på dee förste råckarne 
som ber:de fyra personer giordhe, och enär dee emottogo klädet till dee andra, fingo dee så 
mycket mindre: beropandes sigh på Strandel, som sade sigh det eij minnas, doch föregaf Carll 
sigh bem:te boij wijst åth rectoris hustru till att wijsa sigh wara betrodd om chronones arbette, 
och des snarare få credit på några kannor ööl. Han nekade och kläde till Filmeri hustru såldt, 
uthan några kluthar som till intet duglige wore om dee icke till färgande brukade blifwa, 
huilcka frambores och befunnes odugsse. 
 Angående hustru Agnäs Olssdotter i Miälle, som 1 ½ aln gultt kläde och ett stuckatz fäste 
för 4 ½ dal. kopparmyntz wärde i öhl tagit på några dagar och i det anseende lämbnat kläde 
framme enär hon begaf sigh på skogzslåtten, deth skräddarne i des frånwaru igentagitt utan 
förnögningh, huaraf pröfwas kan att hon deth sigh icke tillhandlatt eller behålla täncht, så kan 
hon med intet straff [fol. 112v] i deth måhlet beläggias, dåch åthwarnas för sådant och alt olåf-
ligit taga sig till wahra wider laga both och plicht. 
 Beträffande Lars Jonsson i Halfwarsgärde, som af soldaten Lars Ersson Skytt een uthslit-
tin och aflagd grå commissjacka för 4 öre k:rm:tt kiöpt och däraff låtit göra een barnkiortel af 
1 ¼ aln långh, som föregifwer sigh eij wettat deth warit commiss, kan häradzrätten intet 
dömma uti förr än som hufwudsaken med soldaten Lars Ersson Skytt, som säliaren är, blifwer 
af regementzrätten optagen och afdömbder, och enär det opwijses skall Lars Jonsons köpsla-
gande i det måhlet optagas och decideras. 
 Oluf Andersson i Bergom, som fyra alnar huitt wallmar af soldatheskräddaren sigh 
tilhandlat och bordt ihugkomma och wetta deth wara aff commisset, fast än deth intet färgatt 
war, obligeres deth ifrå sigh lefwerera och söke sine fångzmänn om betahlningen deth bästa 
han kan och gitter och wari eij man des bättre [var ej bättre än så, sämre karl]. 
 Päder Anderssons änckia i Degernäs, hust. Elin Jonsdotter, befrijes för olåflig handell 
med åfwan bem:te soldateskräddare, efftersom hon allenast några små kluthar och spinck af 
Johan Håhl i färgarelöön fått, som till annat oduglige finnas. 
 Mathiæ Filmeri hustru Margreta Michelsd:r huad widkommer, så hafuer hon icke heller 
några duglige kluthar bekommit, huarföre warder hon och derföre otiltalt. 
 Sidst huad soldaten under capiten wälb. Magnus Ulfsparres compagnie widkommer, som 
tillijka med Måns Gettingh, Petter Hummer[t] och Johan Wällkommen under dito compagnie 
hafwa försålt till sochneskomakaren i Hammardahl, [fol. 113r] Oluff Pärsson i Sijkåhs, 1 ⅛ aln 
blått commisskläde för 2 d:r 16 öre k:rm:tt, iembwähl och några stycken huaraf han een 
quinfolckztröija sammanflickatt hafwer och där hoos af mindre klutar siu st. kullmyssor; så 
competera bem:te soldater i det måhlet intet under häradzrättens diiudication, och dy deras 
förseende däruthinnan under den loflige regementzrättens omdömme lämbnar. Men huad 
sochnskomakaren Oluff Pädersson, som wettandes kööpslagat med dhem om chronones 
commisskläde, anbelangar, så ährkännes han wara plichtig att ifrå sigh lefrera alt deth han 
sålledes olåfligen handfångit och wara eij man des bättre. 
 
9. Lars Tohlsson i Kyrckåhs kyrckiobyn beswärade sig öfwer sin hustru broor, Joon Olsson 
i Måhlängh i Sunne sochn för deth han i Trundheem 1680 opburit 30 r.d:r effter broderen 
Oluf Olsson, som dödde barnlöös a:o 1675 och samma gångh emottagit hans gäldbook här i 
landet och ingen räkenskap derföre åth sina medarffwa giordt: begärandes sin dehl däraff, 
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huar emot Joon exciperade och inwände att han tree gånger till Trundheem war effter full-
macht af syskonen, förutan af Lars Tohlsson, och der å giordt stoor omkåstnadt: tillståendes 
sigh bekommit 20 r.d:r contant och 10 r.d:rs wärde, doch deraf måst cedera effter deras 
ordningh till stadtzbetiente 2 r.d:r, förmenandes sigh dee återstående 18 r.d:r wähl förtient och 
att syskonen icke allena arfwet tillföll, utan modren, som ännu i blindheet läfwer och hoos 
Joon är, söker sin andehl. Giäldboken bekänner han sigh och handfångit och låtit Peder i Siörr 
i arffwingarnas [fol. 113v] närwaru öfwersee, huar uti Lars och fans skyldigh till 7 r.d:r, deth 
Lars tilstod, men förmente dhem wara betalte: warandes boken i förwahring hoos swågeren 
Joon Persson i Åhlstad uti Nääs sochn: anhållandes att syskonen må i gode mäns närwaru 
tillsammans komma och låtha gäldboken öfwersee och sökia att lämbna huar sin tilfaldne 
dehl. 
 Resolutio. Att arfwingarna skohla i godhe mäns närwaru emellan nästkommande nyåhrs 
och trettonde dagh träda tilsammans i Steensgården på Frössöön och låta extrahera gäldboken 
och liqvidera med Joon Olsson om giord bekåstnad och dehla gälden effter huars och eens 
hafwande rätt och blifwandes Peder Ersson i Siöör på Lars Tohlsons wägnar och Oluf Olsson 
i Walla på Joon Olssons, och där dee eij öfwereens komma, söke wederbörande lagl. 
assistence. 
 
10. Lars Pärsson i Optand och Brunflod sochn ingaff een wittnesskrifft af fem nämbdemän på 
Frössöhn, nembl. Hemming Nilsson i Steensgården, Erich Gölsson i Berga, Swän Larsson i 
Tann, Reggert Hemmingsson i Långåker och Peder Persson i Berga, daterat Frössöön d. 17 
octobris 1668, lydandes att Myy på Frössöön warit odalzgodz under Lars Perssons hemman i 
Optand, huilcket Nills Tohrsson uti wälb:te landherrens Hans Strijkz tidh det antogh att 
opbruka till 1/4 eller 1/3 mantahl på säx åhrs tijdh, och tree åhr dereffter dödde bem:te Nills. 
Effter honom kom broderen Lars Tohrsson och där såth i 10 eller 11 åhr, under huilcken tijdh 
deth för ett tunland skattlagt bleff, deth han sålde till sin systerman [fol. 114r] Oluf Ersson, som 
här effter fins. 
 Att Myy odall warit opwistes ett breef skrifwit a:o domini 1559, af innehold att Måns 
Nillsson i Ödnam hafwer af Oluf Pehrsson i Optand opburit för norderste gården i Myy 54 
m:k, och iempte honom hafwer Siman och Pär Pehrssöner på Miellom opburit 11 m:k i 
odalbörd som deras fadermoder i samma gård tilkom, och dy Mygården ewerdeligen under 
sigh bebrefwatt. 
 Item ett attestatum de anno 1615 d. 23 aprilis att Oluf Olsson i Bierme sålde sin broders 
partt i My på Frössön till sina bröder Tohr och Päder Olssöner, iembwähl och att Oluf Olsson 
sielf bekänt sigh derföre fått 27 m:k, huilcken med Jöns Michelsons hand och signete 
verificerat ähr. 
 Oluf Erssons änckia hust. Britha Tohlsdotter insinuerade Lars Tohrssons gifne köpeskrifft 
på My af d. 7 martij a:o 1666, innehållandes att såwijda Oluff på sin hustrus wägnar inga 
jordpenningar i Optand fått och dy oplåtit honom Myy och Lars där emot skulle niuta 10 r.d:r 
för een systerpartt utaf Optand, antingen My blifwer chrono eller odall, och för sitt bruuk och 
åboo på Myy bekomma 11 richzdal:r. 
 Enär ofwanskrefne skrifft öfwersågs befans wara där i annoterat, vide 1670 åhrs 
Brunflodz protocoll d. 10 novembris att hust. Britha söke sin arfzpartt i Opptand. 
 Såwijda tingzrätten d. 10 novembris 1670 handterat denne saak, så kan den icke wijdare 
antagas förr än derom håldne protocoll och dom gifwes widh handen. 
 
11. Oluf Andersson i Mällbyn opbiuder andra gången oklandrat Erich Giöhlssons hemman i 
Berghom. [fol. 114v]  
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12. Nills Jönson i Bälsta insinuerade een laghbuden och lagstånden testamentzskrifft på sin 
styffaders Nills Kiehlssons hemman i Bällsta af 3 tunl. som hans aflingegodz är: warandes 
sidsta opbudet d. 22 aprilis 1682 utan klander och dy förlängst laghståndit, dy bewilliades 
honom der å laga fångzbreeff. 
 
13. Swän Pärsson i Härckie incaminerade een lagbuden och lagstånden köpeskrifft på Oluf 
Olsons hemman i Härckie af 6 ½ tunland, för 74 r.d:r af des arfwingar, och efftersom sidsta 
opbudet d. 16 maij 1681 är klanderlöst skiedt, så dömbdes honom där å fåå dom och fasta-
breeff. 
 
14. Till föllie af opskåfzdomen på wåhrtinget d. 7 junij confronterades soldatherne Samuell 
Matzson och Jacob Pijhl medh Lars Ersson Skytt om ett skrijn som Peder Olsson Drake på 
Gregori marcknad mistade och Lars afhändt: tilståendes skrijnet wid profwiantbodan tillijka 
med Lars opbruttit och treedalers plåthen och plogjernet tillijka med hä[st]skosömmen 
opdruckitt, doch behölt Samuel af plåthen 3 m:k kopp:rm:tt och hä[st]skosömmen bårtgifwit: 
nekandes bäggie sigh af hwittmyntet något fått, uthan Lars det behållit och deels bårtdubblat. 
Samuel och Jacob berätta det Peder Torstenson intet war med enär skrijnet opbrötz och då dee 
des saker opdrucko. 
 Såsom Lars Ersson Skytt hafwer på sidsta Gregori marcknad stuhlit af Päder Olsson 
Drake i Lunn och Brunflod sochn fölliande pärtzedler, ett skrijn för 2 d:r kopparmynt, 5 d:r 8 
öre contant, ett plogjern för 1 d:r 16 öre och 1 ½ gång häskosöm för 8 öre, som är tilhopa 9 d:r 
k:rm:tt, och Lars [fol. 115r] deraf behållit 2 d:r 8 öre i hwitmyntt och förtärt 1 d:r 8 öre. Samuel 
Matzson hafwer warit tilstädes enär skrijnet opbrötz och giortt sig dehlachtig af tyfnaden och 
niuttit med förtäringen 2 d:r 8 öre och Jacob Olsson i lijka måtto och förtärtt på sin quota och 
1 d:r 8 öre; huarföre äre dee alla tree tyfwar och proportionaliter effter Kongl. strafordningen 
böre och skohle tyfnaden tilbaka lefrera och tree gånger så mycket till i botum gifwa. 
 
15. Emellan frambledne Peder Pedersons creditorer i Nambn liqviderades som föllier. 
      s.m:t 
 Hemming Olsson i Wästbyen böör hafwa för uthlagd penningar till sochn signete 
     – : 16: – 
 Lars Olsson i Swedie    – : 12: – 
 Joon Jönsons pupill i Fullstad, Märitt Pädersd:r är tilfallit effter mohrmodern een gammal 
quijgha för 3 d:r s.m:tt och effter mohrfadren 1 r.d:r uti een åquarn och uti een kopparkettil 15 
öre s.m:tt, som är tilhopa 4 d:r 31 öre, huilcka hoos sahl. Peder Pedersson innestodo, och 
derföre af hans quarlåtenskap oafkårttat böör betahlas. 
 Suän Jonson i Knyta rester på sin försträchte spannemåhl 4 ¼ tunna, som böre betahlas à 
3 d:r, facit   12: 24: – 
 Men på 3 r.d:r som sökes hafwer han intet beskedh, dy faller des fodran af sig sielf. 
 Gunnar Månson i Knytan för reda penningar och 2 tunnor korn 15:  – : – 
 Hust. Kerstin, Hans Nillssons i Nambn, för resten af trediemans löhnen, för låhn och 1/2 
tunlandh inlösning åtherstår ännu    9: 31: – 
 För hustru Ingiels kyrckkorn    1: 25: – 
 Anders i Giärde    – :   8: – 
 [fol. 115v]  
 Måns Nillsson i Ståcke för ett yllens tröijkläde 6 ortt   2:  8: – 
 Päder Jonsson i Gustad fyra r.d:r som han föregifwer sigh Peder Päderson länt och hafwer 
inga bewijs därtill, dy gåes den förbij.  ________ 
 [Summa]   42: 28: – 
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 Inventarium består först uti åtskillige pertzedler af 29 d:r 30: 12 s:rm:tt. 1 ¼ tunna korn 
för 3 d:r 22 öre, som Swän Jonsson i Knytha effter manssens dödh tilgripit och ett stod för 11 
d:r s:rm:tt, som Gunnar i Knytha tagitt: blifwandes tilsammans 44 d:r 22: 12 s:rm:tt, huaraf 
Märitt Persdotters fordran af 4 d:r 31 öre s:rm:tt först giörs betalt: förståendes att hennes 
målzman Joon Jönsson derpå böör berächna een koo som han fått och icke på inventariumet 
opfördt är, och utaf det öfrige göra creditorerne sigh betalte. 
 

 
 
 

Extraordinarie ting 9–10 januari 1684  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 150r–156r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3471, fol. 409r–415v, RA. 
 
Anno 1684 den 9:de och 10:de januarij höltz extraordinarie ransakning och tingh effter vice 
gouverneurens högwälbohrne h:r Åke Ulfsparres remiss aff Brunflodh d. 28 decembris 1683 
om effterfölliande ährender, närwarande befalningzman wälb:d Jonas Wargh och effterskref-
ne nämbdemän.  
 Aff Sunne tinglagh  
 Reggert Hemmingsson i Långåker Päder Simanson i Bärgha  
 Swän Larsson i Tann  Swän Jonsson i Knytha  
 Oluf Olsson i Berghom  Nills Jönsson i Billstadh  
 
Befallningsmans Jonas Flodins rächning medh Hans Larsson Biörckman företogs i parternes 
præsens, nembl.  
 Dee opförde tijo tunnor spannemåhl disputerer Biörckman äfwen som på Hallens laga 
tingh d. 8 decemb:r sidstleden: williandes intet ährkänna mera warit än 8 tunnor, dhem han 
förment på 1680 åhrs giästgifware löön effter wahnligheeten få niutha, huar till befallningz-
man nekar, emädan den för dito åår, så wähl för honom som dee andra i landet indrogz och 
befallningsman måst dem à 4 d:r s:rm:tt betahla. Omsijder påminte Hans Larsson sigh, att 
Mickell i Röö uthi Medelpad clarerat för tijo tunnor spannemåll som han niuttit.  
 Befallningsman prætenderade 140 d:r silf:rmyntt som han till fendrich Petter Damin, fält-
wäbell Hans Johansson Harff och chergianten Jonas Persson Skragg lefvreratt, som deras 
qvittens daterat den 17 julij 1681 uthwijsar, och efter vice gouverneurens högwälborne h. Åke 
Ulffsparres [fol. 150v] execution af den 7 julij 1681, i anseende af hans obligation effter liqvi-
dation medh Jacob Scharman af d. 6 julij 1681 ähr skiedt, lydandes att han effter generalens 
och gouverneurens högwälborne h. Carl Sparres ordre skulle infordra af Frössöö tinglagh 200 
d:r s:rm:tt som till dragoune esquadron assignerade wore d. 21 julij 1677: specificerandes att 
fendrich Petter Damin skulle därutaf bekomma 48 dal. silf:rm:tt och för leutnanten Bergner 20 
d:r, fältwäbell Hans Johansson 18 d:r, chergianten Jonas Skragge 18 daler, som giör 118 d:r, 
och resten af 82 d:r till dee andre officerare emot qvittens betahla: förståendes altt på fiortton 
dagars tijdh.  
 Den 16 julij 1681 anstältes execution på Hans Larson, då han förplichtade sigh innan 
nästkommande juhledag betala, och till säkerheet pantsatte sin gårdh Wärcköhn: förbehållan-
des sigh, där han något qvittens aff samma officerare igenfunno, att dhet därpå måtte kortas.  
 Hans Larsson förklarade sigh sålledes att han tilstår sin uthgifne skrifft d. 6 julij 1681, be-
gärandes niutha huad der å lefwererat kan wara, medelst præcaverande i uthgifne skrifft d. 16 
dito, enär execution på honom skulle giöras: opwijsandes ett opsattz och extract på åthskillige 
qvittantzier som tinglaget till åthskillige dragouneofficerare skolle lefwererat hafwa, beståen-
de af 148 d:r 19: 8 s:rm:t och Härman Simonssons qvittens af den 3 februarij 1678 på 14 d:r 
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s:rm:t inrächnade, som han bekänner sig fått på general Sparres uthgifne assignation in julio 
1677 till öfwerstleutnanten wälborne Hans Henrich Sabenders esqvadron dragouner till twå 
månadtz lähningar, huar under han munsterskrifare war. Befallningsman förmente desse icke 
angå hans obligation utan honom böra effter liquidation medh [fol. 151r] Scharman fullgöra sin 
skrifft och åthminstonne, enär execution af herr vice gouverneuren anstältes bordt framwijsa 
och producera. Rp. att han uthi sin då utgifne skrifft förbehöll sigh deth samma: kunnandes då 
icke i hastigheet igenfinna sina skriffter, emädan som hans saker uthi olaga tijdh uthur ländz-
mansgården Håff kastade blefwe och intet assistence kunde niutha, huar emot befallningsman 
protesterade, att han i så måtto angripit herr vice gouverneuren och justitiæ betiente, som på 
hans answahr komma lährer. Hans Larsson sade sig allenast tahla om tolfmännen som hans 
saker uthkastade.  
 Hans Larsson tilstår upförde 12: 27: 18 silfwermyntt på regementzskrif:ns Jonas Wargs 
wägnar.  
 Befallningsman prætenderer intresse af 200 daler ifrå 1 julij 1681 à 6 pro cento till ultimo 
decembris 1683, facit 30 daler.  
 Hans Larsson beklagade sigh aff een och annan något hafwa att fodra och i synnerheet för 
uthstådde giästningh under sidsta feijdhe, som han böör effter gouverneurens högwälborne h. 
Jacob Flemmings resolution niuta, som änn intet skiett ähr: williandes hoos wederböranden 
sökia sin regress i widrigt fall.  
 Till lefreringh ährkänner befallningsman 1) 20 d:r s:rm:tt aff Hallens tinglagh på Biörck-
mans wägnar. 2) een sölfwerskedh om 2 ½ lodh á 3 m:k s:rm:tt.  
 Hans Larsson prætenderer 7 daler silfwermyntt som häradtzskrifwaren Carl Wargh 1680 
tagit till sillkiöp på befallningsmans wägnar. Befalningzman föregaf sigh eij wetta där utaf, 
emädan Wargen dhem intet opfördt, icke des mindre giör han dem godha till liqvidation medh 
Warghen.  
 Item på een daler silf:rm:tt för ett stoop spanskt wijn [fol. 151v] som pastor herr Carl Alsta-
dius fått och han addresserat på Flodin, huar till han nekar och beder honom sökia sin man.  
 Item på 12 d:r s:rm:tt för kåsthåldningh 1679 till diecknen Aron Thelaus som i arrest war 
ifrå Ragundz tinglagh medelst een skrifft han å des wägnar 1677 till fienden opsatt. Rp. att 
befallningzman hafwer fuller låfwat hielpa Hans Larsson till sin betalningh af tinglagett, huar-
till han förmente deth å laga tingh obligerat wara, men icke på sig tagher.  
 Noch för tingsgästningar, emädan vice häradtzhöfdingen Knuth Ingellsson betalte för 
sigh. Rp. enär rächning wijsses will han sigh förklara där öfwer.  
 Item för åthskillige giästningar under feijgdetijden 1678 och 1679 medh dess skrifware 
och fougdekarlar. Rp. att han gifwit Hans Larsson 10 d:r s:rm:tt och där han kan wijsa meera 
wara förtärdt, undandragher han sigh intett.  
 Erich Jonsson i Häste berättar sigh i Funnäsdahlen af sahlig öffwerstleutnanten Päder 
Sabell 1679 emottaga een elgshuudh, förseglad uthi een gammall strijksäck: warandes unge-
fähr om 1 pund, ehuruwäl han den intet wogh och effter ordre den samma lämbnade och lef-
rerte i Håfz länssmansgårdh in i den lilla cammaren till då warande länssmans Hans Larssons 
hustru Ingeborg Jonsd:r, som skiedde i landzgevaldigerns Raal Rases närwaru. Warandes 
ländzman den tijden hemma, huar emot hustru Ingeborgh Jonsd:r exciperade och föregaf sigh 
den intet emottagitt och där hoos att een och annan saker der den tijden insatte och sielfwa 
uthtogo, efftersom nycklarna dem lämbnades och wijdare där medh intett hafft beställa. Erich 
Jonsson itererade sitt angifwande därutinnan och hustru [fol. 152r] Ingeborgh nekade medh 
förra formalier där till. 
 Befallningsman Flodin betygade deth öfwersteleutnanten sahl. Peder Sabell badh sig i 
Funnesdahlen deth jempterne som där ifrå med hästarne drogo heem tilbaka kunde få föra een 
älgshudh och lijtet råkåppar, deth han committerade Raal och Erich Jonsson medh sig bringa, 
deth Erich tilstår och sägher sig huden föra och lämbna som sagdt ähr. Befallningsman bewij-
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ser sigh een elgshudh i des ställe 1681 kiöpt af Joon Stehnson i Wästerhuus för 7 ½ d. s:rm:tt 
och lefrerat till öffwersteleutnanten Erich Swinhufwud, som sahl. Sabells arfwingers full-
mächtige war bemelte åår 1681.  
 Så wiijda Erich Jonsson på resande footh är neder till Swerigie och Rahl på Hallens laga 
hösttingh d. 8 decembris bekänt sigh warit medh enär älgshuden lefrertes, togs saken i betänc-
kiande till sluth, nämbligen:  
 
 Alldenstundh Erich Jonson i Häste bekänner och tillstår sigh aff sahl. öwersteleuttnanten 
Päder Sabel anno 1679 med befallningsmans wälb:d Jonas Flodins wettskap uti Funnesdahlen 
i Härioådahlen emottagit een älgshudh att föra hijt till Jempteland och insättia och lämbna 
hoos dåwarande länssman på Frössöön Hans Larsson Biörckman, som han tilbudit bewijssa 
och medh fulla skiähl eij kunnat giöra. Och så wijda wälbemelte befallningsman Flodin haf-
wer bewist sigh een älgshudh af Joon Stehnsson i Wästerhuus i des ställe a:o 1681 kiöpt för 7 
d:r 16 öre s:rm:tt, hwar med han sahl. öfwersteleutnantens arfwingars fullmächtighe, öfwerst-
leut:n. wälb:ne Erich Swijnhufwud, förnögde och tilsfredz stälte. Altså finnier rätten skiäligt 
att huar söker sin fångsman och sålledes dömmer Erich Jonsson at betahla och lefrera till 
befalningzman Flodin besagde 7 d:r 16 öre silfwermyntt som han [fol.152v] för opkiöpte älgs-
hud gifwit, och deth utan oppehåld: sökiandes Erich Jonsson sin angifne fångsman Hans Lars-
son deth bästa han kan och gitter.  
 

Den 9:de [januari], närwarande nämbdemän ifrå Rödöhn och Lijth 
 Rödöhn  Lijth 
 Oluf Larsson i Byhn  Päder Nillson i Nästgård 
 Gunnar Enarsson i Sillie  Pehr Ersson i Siöör 
 Oluf Andeersson i Wijk  Jöns Månsson i Söhre 
 Joon Olsson i Krokum  Oluf Jonsson i Ringstad 
 Jöran Nillsson i Tängh  Hemming Kiehlsson i Högen 
 Erich Olofsson i Trätgiähle  Erich Päderson i Korstadh 
 
Dato företogz Hans Larsson Biörckmans prætension för uthstådd beswähr under förlupne 
feijgde och des till styrckio och bewijs opwiste han hans nådes gouverneurens h:r Jacob Flem-
mings resolution, daterat Niurunda d. 11 januarij 1680, att niuta af landet skähligh refusion 
widh landzjämkningh, emädan som han åthskilligt beswär för landet utstådt hafwer. Befall-
ningzman Jonas Flodin, som om landziämkningen tillijka medh landssens fullmächtighe dis-
ponerat hafwer, betygar så aftalat wara att Sunne tinglagh, som största beswäret utstådt, skulle 
få Lijthz och Hallens tinglagh till oprättelse, Brunflod af Hammardahl, Räfsund af Ragunda 
och Bärgh af Owijken, huarmed dee skulle förnöija dhem som största kåstnad giordt, men dee 
andra tinglagen sielfwa sin kåstnad bestå. 
 Fullmächtigerne påminthes deth sluuth och afftahl som förledne åår d. 3 januarij giordes i 
Sunne, nämbl. [fol. 153r] att gifwa åhrligen i feijgdeåhren 1/4 tunna korn af hwar röök, som 
andra tinglagh sine länsmän till understöd för gästning gifwit, men Hans Larsson begärte 
effter spannemåhlens wärde den tijden. Sedermehra utlåfwade dee bem:tte dato cedera tilslag-
ne jämkningh ifrå Lijth och Hallen, allenast dee få richtig rächningh. Päder Simansson angaf 
att Hans Larsson böör göra redo för 80 gillingar höö. Rp. att deth är giordt medh Jacob 
Scharman, och då fick tinglagett öfwerlefwerering 58 d:r s:rm:tt, som tinglaget Hans Larsson 
opdragit på afrächning för uthstådd beswähr. Päder Simansson förmente dem desutan wara 
öfwerlefwererade: beropandes sig på sochneskrifwaren Jonas Kuuth, som betygade att be-
meltte 58 d:r härkomma af ofwannämbde 80 gillingar höö. 
 Saken togs i betänckiande till dombs och beslötz som föllier. 
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 Emädan som Hans Larsson Biörckman effter hans nådes h. gouverneurens högwälborne 
h. Jacob Flemmings resolution af d. 11 januarij a:o 1680 skiäligen prætenderer wedergällning 
för uthstådde gästning under sidst förelupne feijgde; altså hafwer befallningzman wälb:d 
Jonas Flodin tillijka med landssens fullmechtighe i deth anseende och medelst Sunne tinglags 
större giorde kåstnadh under berörde feijgdetijdh änn andra tinglagh i landett anslagitt till 
hiälp och oprättelsse Lijths och Hallens tinglagh. Och ändoch tinglagett d. 3 januarij a:o 1683 
förklarade sig willia förnöija Hans Larsson med 1/4 tunna korn af huar röök för huario 
feijgdeåår, heller lämbna till honom den hiälp som aff Lijths och Hallens tinglagh tillslagen är 
och han där emoth plichtig göra redo och räkenskap för under händer hafde medell, förutan 58 
d:r 24: 7 s:rm:tt [fol. 153v] aff Jacob Scharmans rächningh, som honom opdraghne ähre och 
Hans Larsson söker förnöijelsse effter 4 d:r s:rm:tt tunnan, som marckgången under feijgde-
tijden war, och föregifwer omtalde 80 gillingar höö wara i Scharmans rächningh införde, 
huaraf ofwanrörde öfwerlefwerering af 58 d:r 24: 7 härkommer, deth sochneskrifwaren Jonas 
Kuth betygar santt wara. Och på deth all irringh och wijdare omkåstnad må afbögd blifwa, 
håller rätten skäligt och säkrast wara att tillehrklara Hans Larsson Biörckman genast att niutha 
deth som Lijths tinglagh till jänckningh åth Sunne gifwit, tillijka med deth som Hallen gifwa 
böör, och där hoos behålla offtbem:tte 58 d:r 24 öre 7 p:g:r, hälst och emädan som dee till så-
dant uthsedde och anslagne ähre, och icke så högt bestiger som andra tinglagh åth des ländz-
man contribuerat och gifwit hafwa. Och aldenstund tinglagett icke förr förnögd Hans Larsson 
och owald rättegång förordsakatt, så pröfwes och rättwijst att deth effter opsatt specification i 
ett för allt till rättegångs expensier betahler 26 daler silfwermyntt. 
 Hans Larssons giorde melioration på ländzmansgården Håff är aff owaldh nämbd æsti-
merat och skattat för 14 d:r 30 öre silfwermyntt, som sielfwa specificationen förmåhr och uth-
wijser. Och såwijda husen förnimmes höra sahl. Hans Jonssons Swanbärgs arffwinghar till, 
som frånwarande ähre, kan deth eij wijdare företagas. 
 
 Den 10 dito, närwarande Sunne nämbdemän. 
 Dato öfwersågs effterskrefne qvittancier som Hans Larsson opfördt på dee assignerade 
200 d:r s:rm:tt [fol. 154r] wara till dragouneofficerare lefwererade öfwersågs, nembl. 
 Anders Olsson i Swedie föregifwer sig a:o 1677 bruka halfwa hemanett, aff fyra tun-
landh, och till föraren Hans Pedersson Måhlare derpå betaltt tree daler s:rm:tt, glömmandes 
qvittens derpå hemma. Deth andra halfwa brukade Oluff Pedersson, som medh dee norske a:o 
1677 rymbde her ifrå och intett derpå betaltt, hafwandes sin arfzpartt i hemmanett. 
 Joon Pädersson i Hara opwiste förarens under capiten Åhlz compagnie Hans Pederssons 
Måhlares qvittens på 1677 åhrs uthlagor sine dato på 3 d:r silf:rm:tt, och sammaledes af Eskill 
Jönsson ib:m på 2 d:r : 21 dito. 
 Anders Ersson i Månssåsen aff bem:tte förare Måhlaren qvittens sine dato på 8 daler 2 
öre s:rm:tt. 
 Peder Ersson i Månssåsen lefwererat till bem:tte förare effter qvittens 7 d:r s:rm:tt. 
 Jöns Erssons ib:m qvittensbook opwistes och befans der uti intett wara qvitterat på 1677 
åhrs ordinarie uthlagor. Hans Larsson föregaff att hans granne Joon Mårthensson hafwer deth 
angifwitt. Jöns Ersson är nedher till Swerige förrest. 
 Oluff Tohmsson ib:m effter ländzmans inwijssningh lefreratt till chiergianten under 
capiten Trafwares compagnie Mårthen Mattzson 8 d:r 12 öre. 
 Mårten Bengtsson i Wällwijken opwiste een attest af Oluff Jönsson i Årrwijken och Önde 
Swensson i Wällwijken att Mårten till föraren Hans Pederson Måhlare lefreratt på 1677 åhrs 
rest 8 d:r silfwermyntt. Item till chergianten under Trafwarens compagnie Mårthen Mattzson 
effter ländzmans inwijssning qvitterat den 21 martij 1678 12 d:r s:rm:tt och 5 d:r till Hans 
Larsson den 28 martij a:o 1677. [fol. 154v] 
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 Hälge Gunnarsson i Wällwijken betaltt till Bagaren på 1677 åårs räntta 17 d:r s:rm:tt 
effter qvittens sine dato. 
 Anders Olsson i Giärde till Måhlaren 7 d:r silf:rm:tt på 1677 åårs räntta effter qvittens 
sine dato. 
 Jöns Gunnarssons änckia i Giärde hustru Märitt Jonsdotter föregifwer sigh till Måhlaren 
lefwereratt och betaltt 1677 åårs uthlagor medh 14 d:r s:rm:tt och qvittens förkommit feijgde-
tijden: berättandes att Peder Bråddesson i Imnäs och fleera derom wettskap hafwa. Päder är 
förrest till Norie. 
 Nills Siuhlson i Hägle till Måhlaren 7 d:r 15 öre silf:rm:tt effter qvittens sine dato. 
 Lill-Oluff Andersson i Fanbyen, Måhlarens qvittens på 1677 åårs uthlagor 11 d:r silfwer-
myntt. 
 Hans Larsson hafwer på ingifne specification påförtt dragoun quarteermästaren Samuel 
Pedersson 30 d:r silf:rm:tt, föregifwandes sigh af honom assignationen bekomma, och der å 
lefreratt 30 d:r silfermyntt, men intett qvittens. 
 Omsider opwiste Hans Larsson fendrichs Petter Damins, fälwäbelens Hans Johansons 
och chergiantens Jöns Skragges attest af den 6 julij a:o 1681, att föraren Hans Pedersson 
Måhlare på dee assignerade 200 daler s:rm:tt af Sunne tinglagh förr än dee blefwe fångne 
oppburitt 60 d:r s:rm:tt och dem till capiten Åhls hustru lefwereratt. 
 Ofwan specificerade qvittancier innehålla 66 daler 6 öre silfwermyntt. 
 Befallningzman protesterade emoth Hans Larsson: williandes intett imängia sigh uti hans 
ensidiga undanflychter, utan håller sigh strictè medh hans förskrifning och söker sina uthlagde 
penningar igen som han bona fido försträcht: lämbnandes honom [fol. 155r] medh allmogen 
clarera deth bästa han kan och gitter. 
 Befallningzman Flodin exciperade emoth dee opfördhe siu daler silfwermyntt till Carl 
Wargh, och att dee icke måtte komma på sin rächningh, emädan som befallningzman Jonas 
Wargh påminner sigh den tijden genom Carl Wargh hoos Hans Larsson penningar till sill 
inkiöp tagit och i rächning betaltt: warandes Carl bortta, som derom wettskap hafwa lärer. 
Hans Larsson påminthes medh rächning bewijsa dee prætenderade kåstpenningar. Rp. att han 
deth eij göra kan, utan måst lämbna under den wedergällningh honom tilldömbd ähr: bedian-
des lijkwähl befallningzman om någon hielp och understödh derutinnan, men han swarade 
sigh deth eij göra kunna, emädan som hans giästningh nogh betaltt ähr. 
 Sententia. 
 Aff föregående ransakningh befins 1mo) att Hans Larson Biörckman den 6 julij a:o 1680 
obligerat sig innan fiorton dagars tijdh till dragouneofficerarne betala dee assignerade 200:de 
daler silfwermyntt af Sunne tinglagh på des 1677 åhrs uthlagor, huar oppå fölgde öfwerstens 
och vice gouverneurens herr Åke Ulfsparres ordre af den 7:de dito till befallningzman Jonas 
Flodin att anställa execution på hans ägendomb, då Hans Larsson 2do) pantsatt sin gårdh 
Wercköhn derföre, och låfwat betahlning till juhl samma åhr, huar emoth befallningzman Flo-
din till fendrichen Petter Damin, fältwäbell Hans Johansson och chergianten Jöns Skragge lef-
wereratt 140 d:r s:rm:tt, som deras qvittens de dato Kongznääs den 17 julij a:o 1681 uthwij-
ser, huilcka nu igenfodras. Och ehuruwähl Hans Larsson hafwer söcht medh åthskillige qvit-
tencier bewijsa på berörde assignerade summa af 200 d:r s:rm:tt 148 d:r : 19: 8 p:r wara mern-
dels till föraren Hans Pedersson Måhlare lefrerade, så ähr lijkawähl befunnitt att ofwanbem:d 
fendrick Damin tillijka medh felvebelen [fol. 155v] och chergianten hafwa attesterat den 6 julij 
a:o 1681 som Biörckman opwiste, att besagde förare Hans Måhlare på mehrbem:tt 200 d:r 
allenast opburitt 60 d:r s:rm:tt, och dee altså eij mehra fodratt än som resterade, som war 140 
d:r. Och så wijda Hans Larsson munsterskrifwarens Herman Simonsons qvittens på 14 d:r 
s:rm:tt icke producerat och wijst mehrbem:tte officerare, då dee attesten uthgåfwo; altså finner 
rätten skiäligt att Hans Larsson uthan oppehåldh böör betala ofwanrörde 140 d:r s:rm:tt med 6 
procento ifrå januarij månadt 1682 till dito månadt 1684, som är twå åår, och der emoth hafwa 
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regress att lagligen förmå fendrich Damin, feltwäbell Hans Johanson och chergiant Jöns 
Skragge att bewijsa huru dee äre kombne till att emottagha dee qvitterade 140 d:r, emädan 
som dee för sina persohner allena borde hafwa 104 daler silfwermyntt, huaraf lärer wijsas om 
Herman Simonson dee qvitterade 14 d:r s:rm:tt af 200:de dalers summan bordt niutha. 
Sammaledes hafwer Hans Larsson regress på allmogen i tinglagett, om dee eij kunna bewijsa 
sigh 1677 åhrs uthlagor clarerat. 
 Beträffande dee tijo tunnor spannemåhl, så ehrkännes Hans Larsson plichtigh dem betah-
la à 4 d:r s:rm:tt, som huar tunna den tijden i chronones magazin inlöstes före, och sökia sin 
prætenderade giästgifware löön hoos höga öfwerheeten som han bäst gitter. 
 Huad dee andra påsterne som befallningzman i sin rächningh opfördt widkommer, så äre 
dee af Hans Larsson ehrkände, och bestijge 80 d:r : 15: 18 s:rm:tt, blifwandes altså summa de-
bet in alles medh int-resse 277: 9: 8 2/5 , huar opå decourteres 21 d:r 28 öre som sielfwa liqvi-
dationsrächningen förmår och uthwijsar, och Hans Larsson altfördenskuldh blifwer sluteligen 
skyldigh 255 d:r 13: 8 2/5 s:rm:tt, och till rättegångzexpensier i ett för altt nije [9] daler silfwer-
myntt. 
 Hans Larsson protesterade emot Reggert i Långåker och Pedher Simansson i Bärghe för 
deth dee i olaga tijdh 1681 uthkastatt hans saker utur Håfz lånsmansgård och derifrå drifwen 
utan laga doom, brytandes dee och sönder aspan för staburen, huar emoth dee opwiste befal-
lningsmans Flodins ordre af d. 26 aprilis 1681 att inrymma nya länsman Petter Öman hussen 
för den resande skulld, och ingen dörr brutitt, gifwandes widh handen att h. vice gouver-
neuren Åke Ulffsparre dhem och befalt att inrymma husen åth Öman, och eij widare giortt, 
huilcken befallning Öhman skall hafwa. Hans Larsson beklagade sigh för 1/2 åhrs tienst ingen 
löön niuttit, huarmed denna gången stadnades och lämbnades Hans Larsson om deth åhrettz 
löön hoos höga öfwerheeten att sökia sin fromma. 
 Hans Larsson begärte assistence att niuta sin betahlning af Måns i Ståcke effter wunnen 
doom. Rp. huad hans prætension på Måns i Ståcke widkommer, så kan rätten sigh intet där 
med befatta, efftersom doom i saken in prima instantio är gången, utan lämbnar till executor-
en. 
 Påstmästaren Swän Danielsson citerat att comparera Hans Larsson till swaar om 1681 
åårs påstlöhn och icke sigh instält, dy för stämbnings försittiande saker till tree marck. 
 

 

 

 

Ting 9 maj 1684  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 199r–202r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3471, fol. 461r–464r, RA. 
 
Anno 1684 d. 9 maij höltz laga tingh medh allmoghen aff Sunne tinglagh uti Sunne sochne-
stufwa, præsente prætore och nämbden.  
 Päder Simonson i Bärga  Peder Biörsson i Hahra  
 Anders Erichsson i Månsåssen Oluf Jönsson i Degernäs  
 Peder Brådsson i Imnääs  Oluf Olson i Walla  
 Nills Jönsson i Bellstadh  Nills Andersson i Fahnbyen  
 Nills Jonsson i Fillstadh  Hemming Olsson i Wästbyn  
 Reggert Hemmingsson i Långåker 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater.  
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2. Oluf Olsson i Räxiö fodrade af furieren Daniel Grijp 8 ½ rikzdaler för een häst som hans 
fader capiten Nills Grijp 1676 till kiöps tagit och intet betalt och dy nu sin betahlning söker. 
Furieren Grijp [fol. 199v] tillstodh som bemält ähr af sin sahl. fader kööpslagat wara: förgif-
wandes att Oluf Olsson war sin fadher anslagen till inqvarterningz och servitz bonde: förme-
nandes honom därmed wara betalt, huar emoth Oluf excipierade och aldeles nekade sigh nån-
sin wara capitens Grijps till någon servitz tillordnat, utan så wähl uthlagorne som annat extra-
ordinarie till herr öfwersten och generalen högwälborne h. Carl Sparre dee åhrlige anslagne 
betalt. Furieren tillspordes om han kan med några skiähl och wittnen bewijsa besagde häst 
wara således betalt. Rp. neij och intet wijdare än som sagt ähr och att hästen blef af dee 
danske 1677 borttagen. Om än skönt så warit, huar af sochnemännen föregifwa sigh intett 
wetta, så befans lijkawähl att servitzen intett emoth hästens wärde förslagit, men Oluf hölt 
lijka mycket wara, huarest han wore kommen, emädan som capiten hade honom ett åår tilfö-
renne och om betahlningen förtröstatt. Furieren frågade hwij han icke förr sin betahlning 
söcht. Rp. att capiten war een god man och wäll hade credit på mehra, och offta av capiten-
skan sin betahlning fodratt, men med elacka ordh afspijssat och dy måst nu lagligen sin be-
tahling sökia.  
 Sententia.  
 Såsom furieren Daniel Grijp tilstår att sin sahlig fadher capiten Nills Grijp hafwer köp-
slagatt medh Oluf Olson i Räxiö anno 1676 om een häst för 8 ½ r.d:r à 6 m:k och gitter 
huarcken med skiähl eller wittnen bewijsa hästen wara betaltt, och ändoch samma häst skall 
åhret effter wara i fijendens händer kommen, så pröfwes lijkawähl skiäligt att sahl. capitens 
Grijps sterbhuus och arfwa måste efter träffat kiöp betahla hästen med 12 d:r 24 öre s.m:tt: 
och det utan oppehåld fullgöra. 
 [Emot denna dom appellerades dato under den lofl. lagmansrätten.][fol. 200r]  
 
3. Såsom kåhnan Kerstin Simansdotter intett är dömbd för hoordombslast medh Johan Is-
raelson Lijff, som gifft persohn ähr, så är hon genom länssman tilsagder att comparera och 
afwachta doom i saken, men låtit uhrsächta sigh wara siuker och intett kunna komma. Dy 
sändes Swän Pehrson i Härckie och Anders Persson i Bärghom till Andersöhn effter henne, 
som gofwo wid handen henne liggia till sängs, men såwijda tygades att hon i morgons häl-
bregdh warit oppe, dy skickades effter henne att sigh infinna, huilcken omsijder sigh instälte 
och nekade sigh med Johan Israelson olofligh beblandelsse hafft, där doch hon deth bekände 
på extraordinarie tingett på Frösöhn d. 20 januarij 1683. Men Johan beropar sigh på förra 
angifwandett och deth består, för huilcken gärningh han och plichtatt hafwer.  
 Såsom Kerstin Simansdotter på extraordinarie tinget å Frössöön d. 20 januarij 1683 be-
käntt sigh medh soldathen Johan Israelson Lijff, som een gifft persohn ähr, olofligh beblan-
delsse och otucht hafft och bedrifwit, och Kerstin med lönsklägher sig tilförne försedt, så 
fördubblas hennes straff och blifwer effter Kongl. förordningh 40 m:k, och för eenfalt hoor 
medh Johan Israelsson effter Kongl. straffordningen plichtar hon med 40 d:r. s.m:tt.  
 
4. Pädher Anderson, som åbodt Prästebordett på Frössöön, tiltaltes af kyrckioherden h:r 
Mårten Lundell genom länssman Lars Johanson först för deth han på 1683 åårs arrende ähr 
skyldigh, och sedan att han i trij åårs tijdh, sedan wälbem:tte h:r Lundell tillträdde pastoratet, 
icke allenast åkeren wahnbrukat och illa häfdatt, utan och husen i gården alldeles [fol. 200v] 
låtitt förfalla, som icke kan skiett wara berörda tree åhrs tijdh, utan i des antecessoris magister 
Joanniss Petræi, under huilken han skall där suttit i säx åhr. Sökiandes nu resten för och på 
1683 åårs arrende och proportional refusion för åkerens wahnbruuk och huusrötha. Huar opå 
Peder Andersson sigh förklarade att han för bem:tte åår skulle i afradh gifwa 24 d:r silfwer-
myntt, och der på lefwereratt 1 ½ tunna sill á 4 d:r s.m:tt och een oxe som han will rächna för 
8 d:r s.m:t, som antogs på kiöp förledne d. 20 martij, men intett accorderat om kiöppett. 
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Länssman tilstår att 1 ½ tunna sill är antagen för 4 d:r s.m:tt, men oxen lämbnat under godhe 
mäns besichtningh och wärderingh, hwar med Peder tilfredz war. Päder Anderson föregaf att 
åkeren iu så wähl widh hans afträde war brukatt som enär han den för nije åår sedhan antogh 
som skall synas af uthtröskningen under mester Jöns Petræi tijdh som togh der af halfpartten, 
der till med hafwer han gärdzlegårdarne deels å nyo oppbygdt och förbättratt, emädan som 
den under sidsta feijgde merndels opbrände blefwo och mehra eij hinna kunnat. Till gårdens 
wid machthållande och bebyggiande hade han intett säija utan att dee wore gambla enär han 
dijth kom och under krigstijden hinte han eij mehra om wåhren reparera änn som krijgs-
folckett, som i sochnestufwan där brede widh sitt wachtställe hade, af gärdzgårdarna uthöggo 
om winthren och opbrände. Oxen wärderades för sex daler s.m:tt.  
 Saken heemstältes i nämbdens betänkiandhe som sålledes dömbde.  
 Så wijda landbonden Pedher Andersson på 1683 åhrs afradh bestående af 24 d:r s.m:tt 
icke mehra betalt änn 1 ½ tunna sill för 6 d:r s.m:tt och een [fol. 201r] oxe effter mäthismanna 
ordom för 6 d:r dito: altså blifwär han till ehrewyrdighe kyrckioherden der på skyldigh 12 d:r 
silf:rm:tt. Och ehuruwähl pröfwas kan att Pedher Anderson icke rätteligen åkeren brukatt, 
icke heller gården och husen effter lagh widh macht hållit och dher till med intett å nyo bygdt, 
utan nederrötatt och förfalla låtitt, så finner rätten lijkawähl skiäligt icke något däri determi-
nera, förr än lagha syhn och pröfwande där warit. Doch såssom Peder Andersson icke betrod-
der ähr, så dömmes hans på kyrkiobordett hafwande booskap i quarstadh stå till betahlningh, 
till des gode män syntt och æstimerat pastoris der af tagne skadha i förflutne tree åhren, och i 
lijka måtto rättwijst håller att resten af 1683 åårs afradh, som ähr 12 d:r s:rm:tt, skall af hans 
booskap först göras betaltt, och deth i anledningh och till föllie af deth 25 och 26 cap. Jorde-
balcken Landzlaghen.  
 
5. Pastor loci läth och angifwa genom länssman Lars Johanson huru som han 1682 om som-
maren på Isöön mistade 22 stycken fåår som lågho i stranden dödhe och måtte wara dijt 
drefne och jagade, och effter gångit rychte skohla Oluf Hanssons son i Hårstad och Anders 
Jonssons son i Gällstad på Norderöön, om sina 12 eller 13 åår gambla, deth giordt, huilckas 
föräldrar examinerades och föregofwo sigh det eij troo kunna af sina barn wara giordt, 
emädan som der till Issöön den tijden intett waritt och elliest stilla af sigh, och wäll hörtt deras 
söner derföre misstänchte warit. Och om een söndags affton (någet effter som deth skiedt 
skulle wara) haar Oluff till Anders [fol. 201v] kommit och där om tahlatt, då soldathen Pedher 
Klooth war tillstädes och sade sigh wähl wetta bahneman, men den eij oppenbara will före än 
han får wetta att någon oskyldigh dertill dömbder blifwer, huar emoth han exciperade sålunda 
att han intet mehra sagdt änn att Anders i Gällstadh för sigh berättatt, der bewijsas kan att 
hans gåsse deth giordt så will han fåhren betahla och mehra intett. Päder Simonsson i Bärge 
hafwer Pedher Kloth i folckz närwaru, då han för någon exess i arrest såth, därom frågat och 
fått till swaar att Oluf[s] och Anders söner äre därföre misstänchte, doch Klothen består och 
sägher sigh ingen annan kundskap därom hafft och hafwa änn dee sielfwa för sig sagdt, och 
sägher sig tryggeligen medh swornom edhe det besanna kunna.  
 Olufs och Anders söner skohla af h. Eliæ Thalin och capitenskan hustru Elisabett Falck 
på Andersöhn i prästegården wara nämbde wållande warit till fåhrens omkommande.  
 Emädan som inga skiähl finnas att påbyrda Petter Klooth någon wittnes eedh i saken göra 
och h. Elias Thalin och hust. Elizabet Falck utspridt deth Oluf Hansons och Anders Jonsons 
söner warit ordsaken till fårens störtande, huilcka icke tillstädes ähre, dy opskiuthes saken till 
nästa tingh.  
 
6. Oluf Andersson i Bärge opbiuder tredie gången Erich Göhlsons hemman ibidem om 4 
tunnland oklandratt.  
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7. Oluf Jonson i Rasten insinuerade een lagbuden och lagstånden wunnen doom på guld-
smedzhemmanett i Geenwalla af 5 tunland för 1678 och 1679 åårs [fol. 202r] uthlagor och 
använd kåstnad och reparation som till creditorernes afbetahlning lämbnat war och oklandratt 
ähr effter laga procedere. Och emädan som sidsta opbudet d. 2 decembris 1682 skiedde, dy 
bewilliades honom derå laga fångsbreeff, doch skall han först opwijsa qwittobreef för och på 
1678 och 1679 åårs utlagor.  
 
8. Nämbdeman Hemming Olsson i Wästbyen absenterat sig utan laga förfall till middaghen, 
dy plichtar han effter deth 33 cap. Tingmåhlabalcken med 3 m:k. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 5 augusti 1684.  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 212r–214v, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3471, fol. 474r–477r, RA. 
 
Anno 1684 den 5 augusti höltz extraordinarie tingh på Frösöhn, angående een berychtatt hoor-
saak om fältwebel Lucas Linbohm och soldaten Adam Adamssons Gross hustru Kahrin 
Mattzdotter, närwarande befallningzman wälb:de Jonas Wargh och ordinarie nämbden ifrå 
Owijkens tinglagh.  
 Joon Olsson i Swänssåssen    Oluf Mickelson i Billsta  
 Swän Päderson i Häggen   Nills Pehrsson i Hackåhssen  
 Elias Jönsson i Älfwan   Anders Nillsson i Giähle  
 Peder Nillsson i Österåhssen  Pedher Olsson i Östnår  
 Anders Jonsson i Backe  Erich Andersson i Miähla 
 Jöran Pedersson i Kiöfra  Mattz Hansson i Wijken  
Dato angaf befallningsman wälb:de Jonas Wargh hurusom i oppenbartt rychte är kommit, att 
feltwebel Lucas Linbohm olåfligit omgängie skall hafft medh soldathen Adam Adamsons 
hustru Karin Mattzdotter Graan, huaröfwer soldaten funnit sig beswärat och angifwit munster-
skrifwaren Lars Ristelium wara een som deth rychtett utspridt: begärandes befallningsman att 
saken måtte examineras och afhielpas. Då framkom Adam och föregaf att Lars Ristelius sagt, 
och sigh förbrått, det hans hustru intet är frij för feltwäbell Lucas, hwartill swarades, att han 
allenast påmint honom leutnantens Wallentin Wirckz tahl uti Owijkz länssmansgårdh uti feb-
ruario sidstleden, som warit att leutnanten frågat Adam, om han icke haar kunnat få een hoora 
här i landett och icke för nöden hafft skrifwa till Stockholm effter henne: hafwandes hördt 
fendrichen säga att Lucas mäst hwar natt emellan Stockholm och här legatt medh Adams 
hustru, som ländzman Nills Hanson, corporal Erich Olsson i Giähle och soldathen Johan Mic-
kelsson Nybärgh attesterat sigh hördt hafwa den 8 februarij detta åår 1684: opwijsandes 
[fol. 212v] därpå fendrickens Johan Ahlboms attestatum af d. 4 huijus, af innehold att fältwäbell 
Lucas ifrå begynnelssen under marchen ifrå Stockholm (som skiedde föreledne winther in 
januarijo) lågh tilsammans med Adams hustru, icke allenast uti qvarteer, utan och i sängh och 
äfwen i Elfkarleby gått ifrå sitt anslagne quarteer till Adams hustro Karin Graan och i säng 
med henne legatt och hennes sänglagare, soldathens Elias Jöranssons Modigs hustru, Karin 
Erssdotter, flytt sängen och feltwäbell lagdt sigh hoos Adams hustru. Bemelte Karin Erssdot-
ter är hijt stämbt att wittna i saken och icke sig instält, utan sändt een zedell, den 3 huius da-
terat, lydandes att Lucas och Adams hustru hade sängelagh mäst hela wägen hijt åth ifrå 
Stockholm.  
 Adam opwiste soldathens Lars Gabrielssons Waass sedell af den 1 huius att honom eij 
annat kunnigt war än Adams hustru sigh ährligen och wäll stält under wäghen ifrå Stockholm. 
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Item soldathens Anders Krookz zedell af d. 3 huius, att han med Adams hustru intet annat 
weet än ähra och gåth. 
 Ristelius beropade sigh på soldathen Anders Billroth, barnfödd i Jönköpingh, som warit 
medh i marchen och om saken någon wettskap hafwa skall: huar opå Billroth inkallades och 
tillspordes om han haar någon wettskap därom till oplyssning. Rp. icke wijdare än att fält-
webell Lucas och Adams hustru lågo i sängh tilhopa esom offtast under hijtmarchen, så i 
Ytterbyen i Tierp sochn som i Elfkarleby.  
 Adam Adamssons hustru Karin Mattzdotter, barnfödd i Broo sochn uti Oplandh af ährlige 
föräldrar, och laghgifft medh honom Adam den 21 septembris 1679, som pastoris wyrdige h. 
Jonæ Bovallij attestatum af den 16 aug. 1683 innehåller och uthwijsar, påminthes uti huad 
rychte hon är kommen för fältwebell Lucas Linbohm, som skulle han med henne under hijt-
marchen och sedermehra esom [fol. 213r] offtast hafft sängelagh: tilfrågandes henne huru hon 
kan sig där ifrå befrija och förklara wara därutinnan oskyldig. Rp. att hon intett med honom i 
så måtto beställa hafwer, och att fältwebelle[n] uti Elfkarleby wäll kom till sitt qvarteer och 
efter något dantzande kastade han sig i bäncken hoos henne, då deth dager war, och soldath-
ens Elias Modigs hustru Karin Erssdotter war opstijgen och satt wid spijssellen att flicka sina 
strumpor, därest och värdinnan war. Uthi Tijerp sochn och Yterbyen war trångt om rum, då 
feltwäbell legat med sig i sängh, och i den andra der iempte Lars Vass hoos Elias hustro Karin 
Erssdotter: nekandes till något oährligit bedrifwande, och omsider bekände hon att inga flera i 
stufwan wore än berörda perssoner, twå i hwardera sängen.  
 Hustru Karin Mattzdotter bekänner theslijkes att Lucas legat i säng med sigh i quarteret 
Bogård uti Owijkens sochn tillijka med mannen Adam och der till med, flera gånger der warit 
och spelat korth, och några gånger stadnat quaar och een natt der legat, och soldathen Hans 
Grahn hoos honom och denne i bondstufwan, doch een stund i sängen hoos Lucas först legatt.  
 Den 6 dito.  
 Leutnanten Wallentin Wirck, som Ristelius sig påberopat och af h. öfwerstleutnanten 
wälb. Bengt Ribbing den 5 huius tilskrefwen blef, såssom gårdagen för rätten comparera för 
sitt tahl om feltwäbell Lucas och Adams hustru, stälte sig intet in, utan med een skrifft sig 
excuserer medelst det att hans sagusman fendricken Johan Ahlbom icke för handen är, tillijka 
med chiergianten Nills Gyllensparre och soldaterna Anders Billroth och Olaus Falck, atteste-
randes der hoos at fendricken Ahlbom, Billroth och Olaus Falck och Lars Vass berättat sig 
funnit Lucas och Adams hustro uti Elfkarleby i sängh tilsammans, han med skiortan öfwer 
naflan och hon medh säricken öfwer brösten, daterat Skåttgården d. 6 i denna månaden. 
Föreskrefne attest och skrifft oplästes för Billroth, Falck och Vass. Rp. Billroth tilstod sig see 
dhem [fol. 213v] liggia i een slagbänck och Lucas utan byxor och Elias hustru hafwer måst fly, 
men Falck och Vass nekade der till och föregofwo sig eij see huru dee lågo.  
 Elias Jöransons hustru Karin Erssdotter, öfwer sina 50 åår, barnfödd i Österbottn och 
Gamble Carleby sochn, Nederwetall by, förekom och tilspordes om hon någon wettskap i 
saken hafwer. Rp. att hon hafwer måst två gånger fly sängen för Lucas, och han lagt sig hoos 
Adams hustru och denne legat i hans sängh. Een gångh skiedde det i Elfkarleby och andra 
gången närmare hijt åth, och enär på gålfwen bäddades lågh Adams hustru alltid wid wäggen 
och Lucas der iempte och denne på andra sijdan: föregifwandes sig eij see heller höra dem 
någon otucht bedrifwa, men intet sade hon sig kunna, om så belefwades, dem göra frij: 
gifwandes ytherligare wid handen sig måst offta fly sängen enär Lucas kom, effter som han 
medh swordom och banskap illa sig alltid förhölt.  
 Fältwäbell Lucas Linboms hustru Anna Olssdotter ifrå Myskie sochn och Mattnäs by til-
frågades om henne war bekant deth rychte som är utspridt emellan hennes man och Adams 
hustru. Rp. att hon hördt mycket tahl der om, och med gråtande tårar beklagade sight ingen 
god dagh hafft sedan Adams hustro hijt i landet kom, utan af sin man hatatt och illa hanteratt. 
Hafwer och een gångh sagdt till Adams hustru, att hon intett med sin man något umgängie 
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hafwa skulle, deth hon för honom sedan sagdt, och han kommandes heem så illa sig hanteratt, 
att hon nödgades rymma huset och begifwa sig till skogs (huilcket befans santt wara) och hon 
på tredie dygnet hållit sig uppe i skogen och af een bonde Myskie warse blefwen och tagen 
och beledsagat heem till bydz. Item att Adams hustru warit i sin mans quarteer 2:ne gånger 
och eena gången blef bäddat på gålfwet: liggiandes Adams hustru, Lucas och Ristelius tilhopa 
och denne allena i [fol. 214r] sängen. Ristelius bekänner sigh liggia på eena sijdan och Lucas 
der näst, sedan Adams hustru som wände sig tilhopa och een flicka och barn där hoos: 
säijandes sigh strax sombna och intett wetta om något passerade. Karin Mattzdotter berättar så 
wara, allenast att flickan lågh emellan sigh och Lucas.  
 Adams wärdinna hustru Agnäs Hansd:r i Bogården examinerades och föregaf sig eij 
wetta något olåfligit dem emellan wara skiett, utan offta haar han der warit och legat qwaar, 
och twå nätter sin hustru der med hafft, och enär Adam i wåhras war bortrest, Lucas een natt 
der legatt, och soldathen Petter Tuhn warit tilstädes då Adams hustru inne warit.  
 Petter Tuhn förhördes och bekänner sig föllia Lucas till Bogården och töfwa der öfwer 
natten: liggiandes på gålfwet i dijthlagde kläder och Lucas i sängen medh Adams hustru: kun-
nandes intet märckia dem något olåfligt omgängie hafwa.  
 Hustro Karin Ersdotter påminner sig intett uti Tijarp sochn legat i stufwa medh Lucas, 
men Karin Mattzdotter tillstår sin relation.  
 Fältwäbell Lucas Linbohm förhöltz huad i sakena referat och bekäntt ähr om hans och 
Adams hustru Karin Mattzdotters omgiängie, huaröfwer han sig förklarade sålledes, att han 
fuller under marchen legat iempte henne och i Elfkarleby blef hon kastatt i bäncken till sigh, 
medh fulla klädher, då folcket oppe wore, och aldrig föregifwer han sigh hennes bara kropp 
hanteratt, förutan des hand, och mycket mindre någon otucht med henne bedrifwitt: tilståen-
des sig hemma legat på gålfwet widh Ristelius och Adams hustru, och låtit sin hustro i sängen 
allena liggia, men till ingen annan ända än gynna Ristelius der med, som då med sig drack 
broor- och wänskapsskåhl, [fol. 214v] huar till Ristelius nekade: beklagandes Lucas att Ristelius 
lijkwäl gått effter sitt wärsta, genom huars wållande han nu dels i arrest och fängelsse sitter, 
begärandes att dhen som honom ohemult tillwither, må näfst blifwa.  
 Saken togs i betänckiande och fans skiäligt att den differera till dess fendrich Ahlbohm 
kan komma tillstädes, som först och mäst i saken sigh uthlåtitt, och blef den 12 i denne må-
nadt augusti der till uthsedt. Ehuruwäll nämbden berörde föresatte termin war tillsammans 
kommen, så kunde saken lijkwähl intett företagas, emädan som reus då hade fått aff Kongl. 
Maij:tt. wår allernådigste Konung och Herres doom att plichta för några excesser corporaliter, 
huar oppå excecution den 13 föllia skulle, och hustru Karin Erssdotter, som närmast wettan-
skap i sakena præsumeres hafwa sig absenterat, dy opskötz saken till nästa ordinarie ting i 
Owijken som skeer (vill Gudh) in septembris nästkommande.  
 Så wijda Lucas Linbohm under excecution sig haar å nyo försedt och skall derföre föras 
här ifrå landett, som medfölliande copier exeprimera och utwijsa; altså haar man måst skynda 
och fortfara medh på begynte ransakningh, så att der af må kunna pröfwas rätta samman-
hangett och befordras till ett änteligit sluuth.  
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Ting 24, 25 och 27 oktober 1684  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 262r–275r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3471, fol. 527r–541r, RA. 
 
Anno 1684 d. 24, 25 och 27 octobris höltz laga tingh medh allmoghen af Sunne tinglagh, 
närwarande befallningzman och nämbden. 
 Reggert Hemmingson i Långåker Peder Simansson i Bärghe  
 Pehr Biörsson i Haahra   Anders Ersson i Månssåssen  
 Oluff Jönsson i Degernäs   Peder Bråddson i Imnäs  
 Nills Andersson i Fanbyhn   Oluff Olsson i Walla  
 Nills Jonsson i Fillstadh  Nills Jönsson i Bällstadh  
 Hemming Olsson i Wästbyen         Båhl Pedersson i Swedie  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz opnämbde placater.  
 
2. Dato aflade Båhl Pederson sin nämbdemans eedh.  
 
3. Soldathen Erich Mattzson Palmqvist tilstår sig häfdatt och belägratt Karin Reggertsdotter 
ifrå Lijtt sochn och Wästeråssen och barnet föddes Sancti Johannis tijdh och än i lijfwet är, 
och ingendera med den synden förr beslagen, dy plichtar han effter deth 3:de capitlett Gifft-
målabalken L.L. med sina 40 m:k och kåhnan effter praxin 20 m:k.  
 
4. Soldathen Anders Larsson Dahl skuldgafz hafwa besåfwit kånan Karin Rassmusdotter 
ifrå Ragund sochn och Krånge by, och aflatt barn tilhopa som föddes pingesttijden och i 
lijfwet är, huilcka tilstå lägersmåhlett. Kånan bekänner sig twå gånger tilförne wara häfdader, 
först af Erich Jonsson, huars barn läfwer, andra gången aff Peder Trumbslagare, huars barn är 
dödt, och bäggie ogiffte waritt.  
 Så wijda Anders Larsson Dahl hafwer besåfwitt kånan Karin Rassmussdotter, så plichtar 
han effter [fol. 262v] praxin allenast tree mark, och efftersom hon tuenne gånger tilförenne sål-
ledes sigh försyndatt, så fördubblas straffett effter Kongl. resolution huardera gången och 
blifwer 80 m:k.  
 
5. Oluff Påhlsson i Rijhsse angafz hafwa försummatt gudztiensten förleden påskhälg och 
kunde eij wijssa laga förfall.  
 Soldaterne Oluff Skräddare och Päder Olsson ib:m sammaledes. Men Nills Bärgh bekän-
ner sigh första dagen försummat gudztiensten, och andra daghen warit i Owijken, och äfwen 
så Erich Hålgiersson. Deth befans att dee alla tilhopa om påskafftonen hafwa druckitt, och 
därigenom försummat gudztiensten, huar till Nills Bergh haar brygdt een spann maltt och på 
dem spenderat och låtitt förtähra.  
 Såsom Oluff Påhlsson i Rijhsse, soldatherne Oluf Skräddare och Peder Olsson hafwa 
utan laga förfall försummat gudztiensten heela förledne påskhälgh; altså plichtar huardera för 
huario dagh tree marck, som blifwer för huar och een 12 m:k och Nills Bärgh och Erich Hål-
giersson böthe huar sine tree m:k för deth dee om påskdagen warit ifrå kyrckian och ware där 
hoos skyldige att bewijsa sigh warit uthi Owijken till predijkan annandag påsk. Och alden-
stundh det är förordsakatt af fyllerie hoos Nills Bärgh, så plichtar han effter Kongl. stadgan 
om sabbattzbrått och dess 9:de artickell 40 m:k och dee andra för nembde med huar sina femb 
m:k. 
 
6. Lars Tohlsson i Kyrkåhs beswärade sigh öfwer Joon Olsson i Måhlingh, för deth han 
intett effter tingzrättens sluth på 1683 åhrs höstetingh infunnit [fol. 263r] sigh till liqvidation 
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och rächning med sina medharfwa effter Oluf Olsson, och han effter föresatt tijdh medh sin 
man sig instält och intett uthrätta kunnat. Joon Olsson föregaf sigh wähl hafwa kommit, om 
Joon Persson i Öhlstad hade kommit tillijka medh Ingeborgh Bengtzdotter i Haara: hafwandes 
giäldboken nu widh handen. Men Joon och Ingeborgh icke tilstädes. Altså sattes dhem ultima 
termin före till liqvidation, som blifwer der 3 novembris nästkommande på Frössöhn, och dee 
som förordsakatt expensier, obligerat dhem betahla.  
 
7. Swäntiänaren Johan Grelsson beswärade sig öfwer Hemming Olsson i Wästbyen för ett 
tältt han hoos honom insatte och lämbnade, enär han ifrå sidsta camperingen reste heem, som 
war om een lögerdagz affton, till förwahringh, och enär rusthållaren Erich Jonsson i Häste 
måndaghen der effter deth igenfodrade, fick han deth intett igen. Rp. att Johan tältett wäll till 
förwahring insatte, men deth blef samma affton uthtagitt, wettandes intett genom huem, utan 
Hemmingz pijga honom ofrågatt der om, och deth utlefreratt.  
 Så som hand böör handh fylla, så böör Hemmingh Olsson betahla till Erich Jonssons 
swäntiänare i Häste Johan Grelsson så myckett som ett ryttaretältt efter mäthismanna ordom 
kan kåsta, der han deth icke oskadd kan skaffa till rätta.  
 
8. Comminister h:r Elias Thalin fordrade af ryttaren Carl Olsson på sahl. mest:r Jöns Petræi 
sterbhuus wägnar sex daler s.m:tt, huar emoth oppwistes fendrich Abram Malmbergz qvittens 
d. 26 [fol. 263v] augusti 1682 på bemelte sex daler silf:rm:tt, berättandes Malmbergh att så på 
bytett war aftaltt, att han skulle taga Carl Olssons debet på sin rächningh och andehl, huar till 
herr Elias intett kunde neka. Dy blifwer ryttaren Carl Olsson för samma skuldfordran frij, och 
der bem:tte 6 d:r s:rm:tt icke äre förr fendricken berächnade, så kan och må deth skiee här 
effter.  
 
9. Aff Peder Olsson i Stackrijs fodrade h. Elias på des faders Olufz wägnar, först tuå ortt 
och 2 skilling som restera på läntt korn a:o 1674, och förläntt korn 1678 tree ortt 4 skil., huar 
emoth exciperades och föregafz att för samma skulden nöth sal. mest:r Jöns i tuå åår hästehöö 
slått, huar med kohrnet blef betaltt. Uti booken fins allenast ett åår gottgiordt och berächnatt, 
men Oluf Andersson i Swedie och Bengt Olsson, som tiänte i prästgården, betyga att m:r Jöns 
lät slåå der twå åår och senare ååret mehra.  
 Effter sahl. mest. Jöns Petræi book obligeres Peder Olson att betahla sin fadres giorde 
gälld, som är 25 öre s.m:tt. Och så wijda intygatt är, att ängieslåtten är brukatt twå åår, och i 
rächningen allenast berächnatt ett, och deth senare mehra bärgatt, så kårttas der emoth dee 
prætenderade 3 ortt, 4 skilling.  
 
10. Af Oluff Tiuth i lijka måtto på sin och sin moders Brithas wägnar fodras 2 riksdaler 3 
ortt, 18 sk. Oluff tilstår debet, men föregifwer sig smidt för 5 ortter 23 sk., huar opå Måns 
Jonsson förledne sommar togh sprecification och låfwade giöra gått, deth leutnanten Jöran 
Månsson bewittnar sigh see och höra. Huarföre ehrkännes Oluff [fol. 264r] Ersson att betahla 
resten, som är 2 d:r 5 ½ öre s:rm:tt.  
 
11. Päder Ersson Tiuth låfwade betahla dee länte 3 d:r s:rm:tt.  
 
12. Af Oluf Påhlsson i Rijhsse fodras een rijssbijth, den han föregifwer sig betaltt och uti 
kööp om een tunna saltt cederat sex m:k k:rm:tt, som intet kunde disputeras.  
 
13. Nills Jönsson i Walla måste betahla [1 d:r 21 öre s.m:t].  
 
14. Anders Olsson i Swedie sammaledes sex öre s:rm:tt.  
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15. Hälge Gunnarson i Wällwijken befinnes wara skyldig 7 daler 10 öre s:rm:tt, huar oppå 
han till fendrich haar lefreratt 3 d:r 17 öre, dem Malmbärg ehrkänner och här så wijda han een 
arftagare är och deth icke förbudit warit, giörs gått, och dy blifwer Hälgie skyldigh 3 d. 25 öre 
s:rm:tt utan oppehåld att betahla.  
 
16. Anders Siuhlssons son Nils Andersson i Hara tilstår sin faders skuldh wara 7 d:r 16 öre 
s:rm:tt och emädan som han ett lijtett ängh för legona brukatt, så begärar han dilation dermed 
till wåhren, huar till beiakades.  
 
17. Peder Carlsson i Rasten debiteres för 5 d:r 16 öre s.m:tt, förebärandes han sigh der å lef-
reratt två st. räfwar 1674 om wintheren, hafwandes der till intett wittne eller något skiähl huar 
medh han kan bewijsa dhem lefrerte wara. Dy dömmes han betahla ofwanrörde 5 d:r 16 öre 
s:rm:tt.  
 
18. Elias Swänsson i Nambn är opförd för twå tunnor korn wara skyldigh 6 d:r 12 öre s:rm:tt, 
der emoth opwijsser han Magni Petræi qvittens förledne winther på sex daler s:rm:tt och 
nekar sigh wara dee resterande [fol. 264v] 12 öre skyldigh. Prästdrängen Bengt berättar kiöpet 
wara à 2 r.d:r eller 3 d:r s:rm:tt, dy frijkallas Elias för bemelte 12 öre s:rm:tt.  
 
19. Aff Oluf Andersson i Swedie fodrades 9 d:r s:rm:tt för tree tunnor korn. Rp. att han läntte 
af änkian twå tunnor, och hon skall låfwat gifwa honom 1 ½ tunna till bröllopshielp, huar op-
på intett bewijs fins. Bengt föregifwer sigh eij wetta huru myckett korn han läntte. Item för 
åtta st. ludna fåhrskinn à 8 öre – 2 d:r s:rm:tt, dem han tilstår obetalte wara. Oluff Andersson 
gifwes dilation till nästa tingh att bewijsa att bekommitt korn blef honom till bröllopshielp 
förähratt, och 2 d:r s:rm:tt för båckskinn dömmes han betahla.  
 
20. Oluff Persson i Hara krafdes för een koo till lijkstohl. Rp. att han den betaltt medh 2 r.d:r 
à 6 m:k som då warande prästdrängh Oluff Andersson i Swedie emottogh och lefrerade, deth 
han nu betygar och denne clarerat sedan effter han måtte betahla koon effter specie richzdaler, 
dy blifwer han derföre otiltaltt.  
 
21. Af Jöns Jöranssons änkia hust. Ingeborgh Johanssdotter fodrades femb r.d:r 12 skil. huar 
till hon swarade och föregaf sig derföre satt i pantt tree st. sölfwerskedar, och dhem af mester 
Jöns änckia igenlöst, och wijst dem hustru Kerstin Andersd:r i Fanbyen och hustru Karin 
Steensdotter, som deth betyga, huilcka Giöhl Olsson i Måhlstadh och sågh enär hon heem 
kom, tilbudandes hust. Ingeborgh detta eedeligen besanna. Men h. Elias af ofwanrörde skiähl 
och hennes bekände oprichtigheet cederade prætensionen.  
 
22. Leutnant Jöran Månsson på Anders Kämpes wägnar effter des memorial, daterat Ham-
burgh d. 16 maij 1683, fodrade aff Måns [Pållsson] i Slandrom tolff [fol. 265r] richzdaler för 
een tunna trahn ifrå 1675, då tijden för fallen war, huar emoth inwändes att han 1673 till 
Kämpens dräng Nills Olsson 10 r.d:r lefreratt, och hans då warande drängh Peder Zachrisson 
skall kunna deth bewittna: bekännandes sig warit in alles skyldigh 13 r.d:r, och nu pro resto 3 
r.d:r.  
 Såwijda Måns Påhlsson med wittne tilbiuder sigh kunna bewijssa att Anders Kempes 
drängh Nills Olsson effter ordre hafwer opburit 10 r.d:r, så gifwes honom dilation der med till 
nästa laga ting, och obligeres utan oppehåld dee öfrige erkände 3 r.d:r à 6 m:k silf:rm:t 
betahla.  
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23. Sammaledes fodrar leut. Jöran Månsson af Bengt Morthenssons änkia i Bällsta, Kerstin 
Olssdotter sex r.d:r för twå tunnor bårgatt korn af sahl. pastoren h. Måns, och der emoth satt i 
pantt Wästergeenwalls lägdan till mest. Jöns anno 1674, huilcken haar lydt och legatt till 
Wästerhuus, och dy hafwer Oluff Stensson ibidem den 1681 sigh tillägnatt, och satt sex r.d:r 
ifrå sigh till Nills Kiehlsson i Bällstadh, huilken på änkians wägnar förmenar capitalet och 
intresset af grödan wara betaltt. Åhrligen pröfwes der blifwit fyra lass lägdhöö, huar utaf 
betahles för arfwode åhrligen tuå lass höö à 3 m:k, och twå dito berächnas på interesset à 8 
pro cento, blifwandes capital och intresse [debet] 14 d:r 20 öre s:rm:tt, huar oppå är niutitt i 
höö, tolf daler s:rm:tt.  
 Såsom sal. kyrkioherden mest. Jöns Petræus befinnes hafwa brukatt Wästergeenwalls 
lägdan ifrå anno 1674 till annum 1681, bäggie inclusivè, emot nije daler silf:rm:ttz skuldh, 
och samma lägde kastatt af sigh till fyra lass höö åhrligen, huaraf kårtas twå lass för arffwode 
och två dito à 3 m:k berächnas först på intresset à 8 pro cento, och huad öfwerskiuter [fol. 265v] 
på capitalet, huar öfwer een rächning är formerat, och bliwer altså resten på berörde 9 d:r 
s:rm:ttz capital 2 d:r 20 öre s.m:tt, som Nills Mårthenssons änckia hustru Kerstin Olssdotter 
moste betahla, hafwandes leuttnant Jöran Månsson på sin andehl der uthi regress till sahl. m:r 
Jönsses arfwingar, så wijda debet herkommer aff sahl. h. Måns arfskap och sahl. m:r Jönsses 
det niutitt.  
 
24. Comminister h. Elias Thalin angaf hurusom een rööbrun häst förledne sommar in julio är 
kommen till pastoris h. Martini Lundells äng, Grimswedh ben:dh, och der blifwen skadd af 
een lija på wänstra baakbenett, så att senorne äre aldelees afskuhrne strax ofwanför fothleden, 
och han altsedan låtitt honom skiötha och påkåsta, men står intett till botha, warandes syntt att 
hästen warit bunden widh een kullbruten biörck, huars tull sammanfletatt war där hästen stått 
och mycken blodh lågh. Der öfwer war höö kastatt och lagdt, och der hoos kunde sees att 
folck hade hästen dijt ledt: anhållandes att prästdrängen Bengt Olsson, som för dee andra war 
som een opsynes man, må eedeligen derutinnan examineras.  
 Bengt berättade sigh drifwa hästen uhr slåtten, och widh des löpande sigh utaf een lija 
som lågh på marcken skuritt. Frågades huru deth skall kunnat skiee, efftersom skadan är 
baakbenet skiett. Rp. att framfothen måst fastnat i knöfwelen på lijårfwett, och således skadan 
giordt baak på foothleden. H. Elias beropade sig på tolffmännen Jöns Persson i Wästanedh 
och Peder Persson ibidem och Gunnar Olsson på Norderöhns kyrckby, som rummet hafwa 
besedt och wetta gifwa widh handen rätta sammanhangett, huilcka icke tilstädes woro. Bengt 
Olsson bekände sig wara sinnat att binna stoet som [fol. 266r] bem:tte häst fölgde wid een 
kullbögd biörck sammanfletatt i tullen, men hästen kom springande och deth hindrade, och då 
skadde han sigh af een lija som der brede wid lågh och sedan till skogz: warandes tilstädes 
sex stycken drängiar, nembligen Bengt Olsson, Dahl-Anders, Peder Olsson, Anders Olsson, 
Peder Andersson och Mårten Eliasson som allena bortta ähr: begärandes alla närwarande att 
berörde perssoner må afläggia sin wittnesedh, huar opå Jöns, Peder och Gunnar aflade sin 
wittnesedh.  
 Jöns betygade, att enär han kom till Grimswedz ängh, wore alla pastoris drängiar der och 
då frågade han dem huarest hästen skadan fick och Bengt swarat der widh biörcken, därest 
blodh legatt, så att een groop af syntes, och icke längre der ifrån än een hästz längd, och att 
hööbreddan lågh öfwer blodett: wijsandes Bengt huru lijen lågh, som war så att baken eller 
ryggen på lijan wändes emoth hästens anlöpande. Dahl-Anders sade då sigh biörcken 
kullbögd för wiss ordsaak skuldh, den han intett nämbde. Hästen låg i skogen några stehnkast 
derifrån, och præsumerades att framfothen måst fastnat i knöfwelen eller quisten på lijårfwet, 
och mehra wiste han intett uti saken wittna.  
 Päder Pädersson äfwen så, allenast han wiste eij nambnett på den som swarade sig 
biörcken kulbögd, dock war han störst till wäxten och måtte wara Dahl-Anders. Gunnar 



 191  

 

Olsson berättar sigh hafwa ett slåttegodtz emillan Grimswedh och Swedie, seendes hästfohlar 
genom ängiet löpa neder åth Grimswedh: gåendes altså dijt åth och blef warsse Nills Perssons 
häst liggia in emoth [där] hästbeten begyntes, därest folck hade kastatt watn af sig uti een 
myhrstack, och twå stoo och een fåhla strax der brede widh gingo i beth och kunde grant 
[fol. 266v] syhnas af [fålarna] att folck hade ledt stoet genom ett fult grahnsnohr och hästen 
håppat effter, och kommande til prästdrängerne, sade dee att hästen war skadd af een lija på 
deth rum blodet lågh, som war öfwerhölt med höö, efftersom dee [den] dagen hade der 
begyntt slå.  
 Bengt bekänner som före skohla fästa stoett widh biörckan och hästen springandes kom 
och skahr sig af lijan, som Dahl-Anders då lade ifrå sigh: williandes medh eedh betyga, att 
hästen icke med deras willia blef skadat och allenast körtt hästarna till skoghz utur slåtten.  
 Dahl-Anders föregaf sigh allenast böija nedh biörcken och Bengt och Anders togo stoett, 
och hästen språngh effter på sin lija, och Bengt och Peder kiörde dem bortt till skogz, huru 
långt weth han intett.  
 Peder Olsson berättar sig och Bengt köra dem ifrå slåtten och Bengt ledde stoett till skogz 
och hästen gick effter, och då skildes dee ifrå dem, men intett öfwer gransnorett.  
 Anders Olsson sade att Bengt togh stoet och skulle deth binda, och när hästen blef skadd 
af lijen ledde Bengt stoett ett lijtett stycke op åth skoghen.  
 Päder Andersson, att förr än stoett blef bunnit kom hästen löpande och skadde sigh af een 
lija, och der medh släpte stoett och hästen håppade effter.  
 Huad som intygatt är förehöltz actori, och han uthleth sigh wara nögd med Bengt Olssons 
görande eedh att hästen utan deras willia och någons pådrifwande skadde sigh sielf aff een lija 
som lågh på ängiett, dhen han frijwilliogt præsterade och giorde, huar med action ophördes.  
 
25. Peder Nillsson i Dille uti Owijkens sochn beswärade sigh öfwer pijgan Kerstin Mårtens-
dotter ifrå [fol. 267r] Arffsundh uti Hallens sochn, för deth hon haar tagitt åhrstienst af sigh och 
der å fästepenning, och lijkawähl sedan stadd sig till tienst hoos Peder Jonsson i Knytta, huar 
emoth exciperades och föregafz att hon aldrig tagitt någon leghopenning, utan han sändt den 
till fäboderne, och hon skickatt den strax tilbaka, och Bartholomæi tijdh tagitt tienst hoos Pehr 
Jonsson, som berättar Peder Nillsson olaga tijdh sändt uth legopenningen, nämbl. midsom-
marstijden, huartill han intett neka kunde.  
 Så wijda Peder Nillsson i olaga tijdh haar säntt fästepenningen till Kerstin Mårtensdotter, 
och hon der hoos föregifwer sigh den aldrig antagitt och någon tienst tilsagdt; altså kan rätten 
intett påläggia henne att gå i hans tienst, utan förblifwa hoos Peder Jonson i Knytha, som 
pröfwes henne i rättan tijd till tienst stadd. Peder Nillsson skall och å nästa ting comparera för 
deth han emoth Kongl. legojonsförordningen i så måtto peccerat [brutit].  
 
26. Mårten Bengtsson i Wällwijken angaf ryttaren Hans Cassper, för deth han sigh uti sin 
egen stufwa hafwer öfwerfallit medh hugg och slag och i begynnelssen aff augusti månadt til-
lijka med Mårthens hustru gått till Rijhsse att fylla sig, och seent om nattan kommit der ifrå, 
och lagdt sig tilhopa uti sänghen i lillstufwan, deth han om morgonen genom fönstrett blef 
warsse, deth han läth pijgan Britha Nillsdotter see, och fan dörran sluten och igenläst wara, 
huar å han bultade och ropade effter sin hustru Kerstin Olssdotter, att komma och föllia medh 
till tiähls att slå boowallen, deth hon intett giordhe, [och] lijkwäl opstigitt, att förnimma huad 
mannen [fol. 267v] skulle taga sig före, utan han måtte allena dijth sigh begifwa, därest han sex 
eller siu dagar drögde, men Hans Cassper hoos henne merndeels [i] dee dagar warit, och i 
Mickelsmässweckan kommit dijt igen och wistades der till een och een half wecka, och 
allenast ett dygn i Rijhsse, och den tiden låg han i een lijten stufwa och Kerstin medh, dric-
kandes huar dagh, men inga penningar haar han för något öhl bekommit. Samma tijd war 
glaasmästaren Peder Olsson hoos denne, som intett öhl hade, dy gick han i andra stufwan, der 
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Hans Cassper och Kerstin tillijka medh Måns Jönsson i Årrwijken wore, att begära öhl, då 
Hans Cassper honom strax öfwerföll och slogh i hufwudett med een kanna, så att gräpan gick 
ifrån, huaraf han blef blå under bäggie öghonen och af kinbenet gick huden, att bloden rann 
litett, iembwähl rifwit håår af sigh, och Måns skilde dem åth. Då Mårthen gick till grannarne, 
leut. Jöran Månson och Hällie Gunnarsson, som fölgde honom heem och kommande in, kal-
lade Hans Cassper sig skiälm och hunsswått och sprangh sig i hårett, då leutnanten wille taga 
fredh, och kommo så till gålfwet och Kerstin fattatt leutnanten i håret, huilcka strax der medh 
opphörde. Huarmed gick leutnanten och Hällie bortt, men Hans blifwit quaar i stufwan, och 
Mårten dristade sigh eij wara hemma, utan i tuu dygn hoos Anders Ersson i Månssåssen. Och 
Hans och Kerstin fölgdes till Rijhsse igen: beklagandes där hoos att Hans illa hanteratt sina 
barn, dhem körtt på ungnen och under sängen, medan han war effter leutnanten Månson och 
Hällie. 
 För åtta daghar sedan war ryttaren der i byhn hoos Nills Olsson i tuu dygn, och Kerstin 
både om dagarna och qwällen och der warit och ööl dijtburitt, oachtatt han lååsstapp satt för 
tunnan och förbuditt ööl sällia, men hon lijkawähl ett annat [fol. 268r] håhl båratt och alt 
uthtappat. Berättandes Mårten sigh på trij åhrs tidh intett legatt i sängh medh sin hustru, 
eftersom hon deth förwägrat, och föregifwit ordsaken der till wara, att hon intett skulle blifwa 
medh barn: liggiandes hon i sängen och han på gålfwett. Hans Casper lågh för säx åår sedan i 
quarteer hoos Mårten ifrå juhl till hösten, och ifrå den tijden haar hennes hierta ifrå mannen 
warit wändt. Huar emoth inwändes sålledes, att Hans föregifwer sigh tillijka medh Kerstin 
warit i Rijhsse och druckitt och gått till Mårten i Wällwijken och lagdt sigh: wettandes intett 
om hust. Kerstin hoos sigh sigh lågh heller intett. Hustro Kerstin sade sigh något dricka och 
kommande heem liggia een stundh på bäncken och begynte att fryssa och dy lagdt sigh i säng-
en hoos Hans medh kläderna, och der hoos att Mårten lågh opp i ett härberge och intett medh 
sigh sänglagh wehlatt hafwa, och att dörren icke war stängt, och intett wehlat på några åår 
med sigh i sängh liggia. Men Mårten berättar henne liggia widh wäggen, och des kiortell 
liggia brede widh sängen, som Nils Olssons dåtter skall sedt.  
 Hans Cassper tilstår sigh slagitt Mårten medh ett stoop i hufwudhet, efftersom han skall 
brukatt mundh i Månsses närwaru på sigh, och sagdt att han håller honom för een skälm och 
hunsswått och han icke klagar.  
 Måns Jönsson \och Hällie Gunnarson/ aflade sin wittnesedh och bekände som föllier:  
 Måns Jönsson, att han kom till att dricka medh Hans Cassper och Pedher Olsson, och om 
afftonen kom Mårten heem, och widh deth samma begärte Måns och Hans litett maath af 
hustru Kerstin och fingo låf att gåå i andra stufwan, der kiött och brödh stodh på bordett, och 
få sigh maath, då [fol. 268v] Mårten frågade sin hustru, hwij hon icke sätter fram maath att 
Pedher och han kunde och ätha, och strax der effter sägher Hans Cassper att Mårthen skall 
svara sigh för deth skamtahl han om sin hustru och sig uthfördt, och der medh slogh han 
honom medh stopet i hufwudett. Mårten frågade om han icke får niutha huus och heemfredh, 
och denne skilde dem åth. Sedan rusade Hans Mårten i hårett, då leutnanten skilde dhem ifrå 
huar annan och Hans satte sigh på bäncken och leuttnanten hade een kafwellståck i handen, 
slåendes i säthett, och frågandes Hans huem honom rijder, fahnen eller folck, då Hans och 
hustru Kerstin fattade i kafwällståcken medh honom, och sade sigh intett hafwa medh honom 
beställa och togh leutnanten i axlan och föllo så alla tree till gålfwett, då Mårten sade, såg du 
hooran willia hielpa Hans, men icke migh som man skall wara, men intett sågh Måns dett, 
efftersom deth war något mörcht på gålfwet och det i hast skedde. Liggiandes denne och Pehr 
Olsson tillijka medh Mårthen uti een stufwa öfwer natten, och ryttaren Hans och hustru Kers-
tin i den andra, och några små barn: liggiandes han om morghonen på bäncken och hon i 
sängen, och der hoos att Pedher Olsson medan slagzmåhlet påstodh, lågh och såff.  
 Hällies, att han blef kallat aff Mårthen och tillijka medh leutnanten fölgde honom heem, 
då Hans Casper frågade om icke fleera Wällwijckzboer finnes. Han kan wäll tilstå sigh legatt i 
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sängh medh Mårthens hustru Kerstin, det hon och sade: tilläggiandes sigh see Mårthen samma 
gångh stå för fönstrett och lura der effter, och effter något sambtahl rusade Hans Mårthen i 
hårett, och leutnanten skilde dhem åth, som och andra gången [fol. 269r] skedde, då leuttnanten 
sade att han är oroligh och icke håller fredh, och medh dethsamma kommo dee tilhopa och 
föllo till gålfwet och Kerstin med: wettandes intet huem som kafwelståcken hade: kunnandes 
intett annat märckia, än att Kerstin wille hielpa Hans. Mårten sade, nu synes huem hon 
hielper, men migh will hon intet hielpa. Der medh gick han heem ighen.  
 Leutnanten Jöran Månsson betygar att Hans Cassper sade sigh tilstå legatt i sängh med 
Mårtens hustru, deth hon och giorde: berättandes sig see Mårthen i fönstrett om morgonen, 
och att Hans sade sigh wähl kunna deth förswara. Item att han språng Mårten i håret, och enär 
leuttnanten näfste Hans för sin öfwerdådigheet och skiutha honom ifrå sigh, baar deth omkull 
på gålfwet och hustru Kerstin medh: warandes een af dhem som hölt i hårett, men intett 
moothståndh giorde Hans Cassper. 
 Oluff Påhlsson i Rijsse examinerades och refererade nembl. att enär han Michaelis dagh 
kom ifrå Sunne kyrkia till Wällwijken, badh Hans Cassper honom få föllia till Rijhsse, effter-
som Oluff då skulle göra skiöhlöhl, och för honom war långsampt wara hemma, huar till han 
fick tillståndh, och altså om afftonen tillijka med Nills Olsson i Wällwijken, som budin war, 
[dijt gick] och een stundh der effter kom Nills Olssons hustru och hustru Kerstin dijth medh, 
och woro der till andra afftonen, och fölgde[s] så dädan som dijth: warandes hustro Kerstin 
nogh sorgsse och bekymbersam och lågh på bäncken öfwer nattan. Mårthen blef och på 
kyrckwägen dijthbudin, effter hans hustru wille dijth gåå, men [fol. 269v] han swarade sigh icke 
wetta huart han skulle gåå, och intett dijt kom, utan gått till Månssåhssen.  
 Anders Ersson i Månssåssen bewittnar deth Mårten och han fölgdes ifrå Sunne kyrckia, 
och dristade sigh intett gåå heem allena och dy fölgdt honom och ätitt middag med honom, 
och enär deth war bestält, kom Hans Cassper inn, och Mårthen fölgde strax Anders Ersson 
heem, och war hoos honom, och andra daghen hoos Joon Mårthensson: warandes huarcken 
Hans Casper eller hustru Kerstin i kyrckian om söndagen, uthan hemma.  
 Mårten Bengtson angaf och så medh, huru som ryttaren Hans Cassper förledne sommar 
nattetijdh kom till sigh, då förstugudörren war stängdh, och efftersom han så snart som han 
wille icke slapp in, så högg han i taakskijdhan medh sin wäria, och enär een gåsse dörren 
upläth och han inkom, kalladhe han Mårthen skiälm och hunsswått, och enär hustru Kerstin 
inkom, frågade han henne, huarest den skiälmen ligger och hon wiste rummet i sängen, då 
Hans medh wärian rände een gångh in i sängen som doch intett träffade, och furieren 
Chrestopher Wulff fölgde honom och badh honom hålla stilla, säijandes att een bonde må iu 
hafwa macht att stängia sina dörar, och tillijka med Hans Cassper lagdt sigh i stufwan, der 
Mårthens hustru lågh. Rp. att Hans ingen wäria den gången medh sigh hade, och huarcken i 
taakskijdan medh någon wäria huggit heller i sängen stuckitt, utan sagdt, deth tyfwar och 
skiälmar plägar stängia dörar för ährligt folck, som Chrestopher Wulff skall kunna wittna.  
 Dominus pastor angaf, att Hans Cassper och hustro [fol. 270r] Kerstin wore intett i 
kyrckian söndagen näst för Michaelis och lijkwähl fölgde till Rijhsse. Rp. Hans föregaf sigh 
ondt i sin footh hafwa, och icke till Rijsse gick förr än dagen effter, som befans.  
 Mårthen föredrogh, enär han in augusti war på wägen till kiähls, som war samma dagen 
som han såg Hans Cassper liggia i sängh medh sin hustru, kom Hans i fult kuthande ridande, 
och kallade sigh skiälm och hunswått, huar till Hans Cassper nekar.  
 Britha Nillsdotter, som Mårthen skall bedit sij Hans och Kerstin liggia tilsammans, 
examinerades och berättade, att Mårthen ropade effter sigh morgonwardztid, och badh sij, att 
Hans och Kerstin liggia tilhopa. Dy sågh hon genom fönstrett och blef warsse, att Hans 
Cassper låg widh balcken och een widh wäggen, den hon intett så wäll sågh att hon någon 
kiändtzlo på den draga kunde: berättandes och att Mårthen war in i andra stugan och ropade 
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effter sin hustru Kerstin, som intett uth kom: föregifwandes att sängkläder lågh på säthett 
widh fönstrett: hörandes Hans snarcka, som wände sig til balcken.  
 Hans Cassper tilspordes för huad saak han haar låtitt stämma Mårthen Bengtson. Rp. för 
deth han berättatt för kyrckioherden, deth han wille rymma bortt medh Kongens mounteringh, 
deth han intett täncht eller giordt. Mårthen tilstår sigh för kyrckioherden berättat att sina 
grannar warit om sig bekymrade, och dy skickatt budh medh hustru Gölu Halfwarsdotter, som 
Mårthen möthade emellan Wällwijken och Månssåssen: säijandes att Hans Cassper hade 
sändt till Årrwijken till Carll Olsson effter häst och tygh och will söör om siöön, och om iag 
digh, sade hon, icke nu råkatt, så skulle iag bedit Anders Ersson dig warna: föregifwandes 
sigh deth höra [fol. 270v] hoos Hällie Gunnarson. Pastor sade sigh i godh mehningh om samma 
tahl till ryttmästaren skrifwitt då corporalen Erlandh Jacobsson opwiste samma bref at den 30 
septembris hisce verbis. Mårthen berättar och, att Hans Cassper haar i dagh säntt effter sin 
häst och tygh, huad han der med will göra, efftersom han intett will parera sin commendeurs 
commando till möthett, kan man intett wetta. Mårten berättar, att ryttaren Anders Pålack, då 
han låg inqvarterat hoos Hällie i Wällwijken, för sigh sade, deth Hans Cassper hade under dee 
danska slagitt i hiähl een leutnant och rymbdt till Swerige, och corneten Mattis Brevitz frågatt 
sigh huru Hans sigh förhåller, och då sagdt att han haar rymbdt ifrå dee danske, och där han 
wore otijdigh, wille han för gammall bekantskap medh Mårthens faar hielpa honom der ifrå.  
 Hällie Gunnarson sade sigh förgätitt referera, att hustro Kerstin till sin man Mårthen, när 
tumultet war, monde säija, du din skiälm haar wehlat mörda migh medh een knijff, och fått 
till swars att han allenast een tobackzpijpa hade, huar af hon rispader blef, efftersom han 
fruchtade henne willia sigh slå. Item att Hans Casper sade till Mårthen, jagh håller dig för een 
skiälm och hunsswått om du icke stämbner mig till ting.  
 Mårthen angaf att Kerstin söndagen för Michaelis war tillijka medh Hans Cassper hemma 
ifrå kyrckian och druckitt tilhopa hoos Nills Olsson: warandes hon och drucken, men Kerstin 
sade sig allenast fått een törstdryck. Anders Ersson i Månssåhssen betygade henne wara druc-
ken. Mårthen berättade, att Kerstin den tiden Hans Cassper lågh der i qvarteer beklagatt att 
Hans bödh sig stycht, och samma tijdh gick ett säthe sönder, huar af præsumeres att dee 
sammanlagh då hade. Item aff Hans Casper fått [fol. 271r] några öhrfijlar för deth han sått i sitt 
egit högsäthe och intett stegh opp enär han kom in.  
 Päder Olsson i Tårp aflade sin wittnes edh och bekände, nembligen:  
 Att han war i stufwan hoos Mårthen och intett hade till bästa: säijandes sigh willia gå i 
andra stufwan, der Hans, Kerstin och Måns wore, att få något, men kom intett igen före än 
han war slagen och waritt effter Jöran och Hällie. I medler tijdh kom Hans in och slogh Kers-
tin ett slagh med een käpp, huar till Hans Cassper nekar, och Peder somnatt och eij waknade 
förr än Jöran Månsson och Hans Cassper höllo i hoop. Om nattan lågo Måns, Peder och Mår-
then i lillstufwan, och om morgonen sågh Kerstin liggia i stufwusängen och Hans på bäncken.  
 Att Mårthen sade sigh willia gåå i sängh medh sin hustru Kerstin och intett fått, och 
bekom aff henne till swaar, att han medh sigh aldrig skall komma i sängh.  
 Nills Olsson i Wällwiijken berättade att Hans Cassper war hoos sigh den 17:de huius och 
kiöpte ööl hoos Mårthen för 24 öre k:rm:tt, och att Kerstin kom dijth om qwällen medh sin 
råck, och satt der een stundh och spann.  
 Hans Casper bekänner sigh samma natt enär slagzmåhlett war, legatt på bäncken och 
Kerstin i sängan.  
 Ryttaren Carl Olsson berättar sigh sända budh till Hans Casper, och läth fråga om han 
skulle dragha till möthett och genom soldathen Hans Persson Giöök fått budh, att han intett 
kunde komma, men intett nämbdt mounteringen.  
 Hustro Gölu Halfwarsdotter berättar sigh af Hällies hustru Ingridh Andersdotter blifwit 
budin säija åth Mårten, att Hans Cassper war quaar, och intett [fol. 271v] dragit till möthett, och 
att han haar sändt öfwer siöön effter sin häst och sadell, och bedit honom achta sigh, och der 
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till medh, om hon intett skulle råka Mårten, bedia Anders Ersson i Månssåssen honom deth 
kungiöra.  
 Hustru Ingridh bekänner sigh bedia hustru Gölu warna Mårthen, och säija att Hans Cass-
per war icke på mötett och att tahlet går, deth han skulle sändt effter sin häst och tygh.  
 Såsom Swerigies lagh tillåther och synnerheet medhgifwer, att bonde och hustru må huar 
annan hoor wijtha, och Mårten Bengtson i Wällwijken förordsakatt sin hustru Kerstin Olss-
dotter derföre angifwa aff fölliande skiähl och lijknelsser, nembligen.  
 [1mo)] Först är bewijssligitt, att Kerstin Olufzdotter haar några åår hållit sigh ifrå sin mans 
sängelagh och omgiängie, och een och annan gångh tillåttitt ryttaren Hans Casper Bijhlfält 
liggia allena i stufwa medh sigh, och uthan sin mans willia och wettskap fölgdt honom een 
och annanstädz, och han esom offtast der wistattz och sitt tilhåll hafft. 
 2do) Hafwa dee och tilsammans i een sängh legatt innom lychtatt dörr, och Kerstin effter 
sin mans kallelsse och begäran samma gångh intett gått ifrå honom, och fölgdt sin man till 
tiähls, utan hemma medh Hans Cassper waritt. 
 3tio) Enär Hans Casper slogh Mårten Bengtsson, hafwer hon sig icke dher om wårdatt och 
låtitt, som en ährlig hustru böör, gå sigh till hiertatt, utan enär leutnanten Jöran Månsson medh 
Hans Casper kom tilhopa, haar Kerstin gifwitt sigh emellan och wehlatt [fol. 272r] Hans Cass-
per secundera och hielpa. 
 4to) Samma natt medh honom Hans Cassper allena i een stuffwa förutan några små barn 
legatt, och mannen utan sängkläder i een annan stuffwa. Hans Cassper och Kerstin hafwa och 
söndagen der effter warit tilhopa hoos Nills Olsson, men icke bijwistatt gudztiensten. 
 5to) Haar Mårthen af deth owäsende intett dristatt sigh wara hemma, utan uti Månssåhs by 
i tuu dygn sigh oppehållit, och Hans Casper i Wällwijken hoos Kerstin waritt.  
 Huarföre och i anseende till sådanne skiähl och starcka præsumtioner, finner rätten skiäh-
ligt i krafft och förmågho aff deth 19:de cap. Tingmåhlabalcken, att dömma och påläggia 
Hans Cassper Billfäldt sielf tolffte å nästa laga tingh, att befrija sig eedeligen ingen beblan-
delsse medh Kerstin Olssdotter hafft. Och så wida han hafwer Mårten Bengtsson medh hugg 
och slagh hemma i sitt eget huuss öfwerfallit, så plichtar Hans Cassper effter dhet fempte 
capitlett Eedzörebalcken Landzlagen medh fyrattijo m:k, och för tuänne blånader och ett 
skehno saakfälles han effter deth 10:de capitlett Såramåhlabalcken Landzlagen till 3 m:k för 
huardera, och för twå håårdragh effter dhett 13:de capitlett i besagde balck à tree marck, 
jembwähl och för oquädinzordh och obewijsslig beskyllningh effter dhett 20:de cap. Ting-
målabalcken till 40 m:k. Huad Hans Casspers prætension emot Mårten Bengtsson widhkom-
mer, att han skall uthsagdt deth Hans Cassper wehlatt rymma bårtt medh monteringen, så 
befinnes att Mårten [fol. 272v] dhett effter hustru Gölu Halfwarsdotters tahl och warnande sagdt 
för herr pastoren, huilckett hustro Ingrid Andersdotter bekänner så i byhn tahlatt wara, emä-
dan som han intett reste till möthett, huarföre finner rätten Hans Casspers angifwande i deth 
måhlet aff intett wärde.  
 
27. Måns Jonsson i Rijhsse beswärade sig öfwer gevaldigern Joon Nillsson Hållfast, att han 
giordt sigh den 18:de Septembris förledni, heemgångh och öfwerwåldh i så måtto:  
 1.) Att han kom i bondens stufwa under målhtijdztijden: begärandes wedh och halfwa 
termin aff ränttan, som honom låfwades, och han lijkawähl kallade honom skiälm, hundzwått, 
skurck, belge och swinhundh, och hotatt slå hufwudett söndher: säijandes herr öffwersten 
wara mutatt i fiohl aff Måns på deth Hållfast icke skulle få sina fulla uthlagzpenningar.  
 2do.) Kallat hans hustru lortthynda, lorttnäbba och fyllhynda.  
 3.) Itererade han skälttzorden på Måns: slåendes i bordett medh påken och unsade med 
sin sabell honom skulle hugga, der han wore widh handen, och enär Hållfast stötte honom 
medh knyttnäfwan under nässan, honom slagitt i sijdan medh en käpp, och dermedh låpp han 
på dören: fallandes på gården och Hållfast medh sin hustru iagatt effter honom inn på wästra 
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lägdan, därest han honom hintte, och denne [berättaren] wärdhe sigh medh een stöör och 
sedan kastatt kull Hållfast och luppitt heem och dee effter: fåendes Hållfast sin sabell och 
löper effter Måns, och omsijder lätt pijgan för honom dören upp, och han söcht effter Måns 
och medh sabelen huggit i sätett. Derifrån gick han i cammaren och Måns stack sig aff wägh-
en och flydde gården och hustrun med twå [fol. 273r] barn effter. Tagandes Hållfast Månsses 
ladda bössa och den späntte och effter kom, då Måns togh flychten till skoghen och eij dristatt 
sigh heem före änn länssman och kyrckbordzmann Päder Andersson honom fölgde, beropan-
des sigh till wittne sodathen Elias Danielsson Kamb, som allena föruthan gårdzfolckett inne 
och tillstädes war, huilcken aflade sin wittnesedh och betygade, nembl.  
 Först, att Hållfast kom in och begärte wedh eller skulle han bränna opp giärdzgården. Rp. 
nu är inghen tijd att föra heem wedh, och synes fuller på giärdzgården huru dee hanterade 
ähro. 
 2do) Aff hans hustru begärtt lakan, och hon sade sigh intett ägha, och Måns swarade, om 
deth beståttz, så skulle han deth få: kallandes henne lortnäbba och fyllhynda.  
 3tio) Begärtte han een halff termin. Rp. att icke myckett rester och deth skall lefreras enär 
iag har fått maatt. Säijandes Hållfast att Måns muthade herr öffwersten förledne åår medh ett 
halmlass, och derföre fick han intett fulla penningar: kallandes Måns skiälm och hunsswått. 
Dermedh togh Måns ett stycke aff een skackell och slogh Hållfast ett slagh i sijdan och ett på 
axlan, och Hållfast hade een röönpååk i handen, huar med han hötte och intett slogh, utan gick 
på förrän och Måns effter, och een lijten stundh [dereffter] kom Måns in igen och stängde 
dörren, den pijgan opletth, och Hållfastz hustru effter medh een stöör. Måns gick i cammaren, 
och Hållfast kom strax effter medh sin sabell: huggandes i säthett och bordett, och war tillijka 
medh sin hustru i stufwan att sökia effter Måns, och äfwen i cammaren, men Måns genom 
andra dörren flydt till skogz: begärandes liuus att ransaka i källaren effter Måns: [fol. 273v] 
wettandes intett om han dijth war \och Månses hust. flydhe uhr gårdhen/, men på wäggen togh 
han Månsses bössa och lopp uth: lämbnandes hölstrett i portten, och effter een stundh kom 
han in igen medh bössan och sedan den i sin stufwa baar.  
 Länssman Lars Johanson betygade sigh see Hållfast hafwa fått aff Måns fyra blånader, 
nembl. twå på ryggen, een på armen, och een på sijdhan. 
 Hållfast bekänner sigh hötta Måns medh een kiäpp enär honom nekades wedh, lakanett 
och penningar. Bössan har han tagitt, i mehning att Måns effter undsägelsse icke där med 
skulle sigh skada, och lefwereratt den tilbaka, iempte kookkättelen, förutan een gammall 
steekpanna som i hans frånwaru uhr stugan är tagen, och han mistatt ett paar knijfwar och 
twänne syhlar. Sammaledes att han sin wäria togh och högg een gångh i säthett, och Månsses 
hustru stodh i cammardörren, och Hållfast säger sigh see enär Måns låpp uth, men fölgde 
intett effter, huar till Elias nekar, och betygar, att Måns låpp uth mädan Hållfast war effter 
sabellen, och blef honom intett warsse, och dy kom han [in]. 
 Månsses dräng Jöns Ersson, om sina fembton åår, berättar äfwen som Elias, och så wijda 
han uthe war, tillägger han att Hållfastz hustru war effter sabellen, och fick den sin man, och 
enär dee honom intett funno inne, lupo dee uth effter Måns, då Hållfast fick hugg aff een 
stöör. Item att Hållfast sedan låpp in effter bössan, och opspäntte dhen uthom pårtten, men då 
såg han intett Månss, utan gick heem och lade bössan i sin stufwa.  
 Emädan som twisten är af hastige modhe härkommen och gevaldigern Joon Nillsson 
kallatt Måns Jonsson [fol. 274r] skiälm och hunswått, och hans hustru Margetta Perssdotter 
lorttnäbba och fyllbytta, så plichtar han för huardera skältzordett tree m:k, och efftersom han 
sedan hafwar söcht effter Måns Jonsson medh wredzmodhe, så plichtar han effter dhet fembte 
cap. Edzörebalcken Landzlagen derföre medh 40 m:k. Och Måns Jonsson böther för dee tuen-
ne blånader han Hållfast in i stufwan gaff för huardera effter dhett 10:de capitlett Såramåhla-
balcken Landzlagen tree m:k, aldenstundh han borde sigh sielff eij hämna och tagha sigh rätt. 
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[28.] Regementzskrifwaren Daniel Larsson Sidenius fodrade aff fendrick Abram Malmberg 
effter obligation den 10 aprilis 1684 10 d:r 26 öre s:rm:tt, huilcken skuldh Malmbergh erkän-
de. Sammaledes på des obligation gifwen öffwersten herr Åke Ulffsparre den 27 junij 1681 
aff 60 daler silf:rm:tt allenast 20 d:r, huilcka 20 d:r s:rm:t Sidenius bewijser medh herr öf-
werstens underskrefne rächningh den 12 februarij 1684 wara sig påförde, och derföre dem nu 
igenfodrar, såsom och effter rächning den 27 aug. 1684. Huar emoth Malmberg exciperade 
och inwände, sigh eij kunna bem:tte 20 daler silf:rm:t betahla, emädan som h:r öffwersten af 
sig een godh häst otta dagar effter obligations datum på dee 60 d:r s:rm:t bekom och låfwadhe 
obligationen eller reversen der medh wara clarerat och richtig, och den samma willia sönder-
rifwa. Dy hafwer Malmbergh d. 10 aprilis 1684 tillijka medh dee 10 d:r 26 öre icke accepte-
rat, och föregifwer herr öffwersten näst för sin afressa in septembri sagdt sig eij wårda be-
melte 20 daler, [fol. 274v] som flytha af 60 dalers obligation, utan willia den låtha sönderrifwa: 
påståendes Malmbergh obligera sigh på dee 60 daler silfwermyntt, enär han skulle avancera 
under regementett, heller och gifwa honom derföre een godh häst som han fått och uthlåfwat 
låtha der medh beroo.  
 Såsom fendrich Abram Malmbergh tilstår och ehrkänner sin uthgifne obligation af den 10 
aprilis innewarande åår 1684 på 10 d:r 26 öre silf:rm:tt, så dömmes han och dem uthan drögz-
måhl till regementzskrifwaren Daniel Larsson betahla. Och så widha Malmbergh änteligen 
påstår sig wara aff högwelborne h. öffwersten försäckratt att att blifwa otilltalt för sin uthgif-
ne obligation eller revers den 27 junij 1681 på 60 d:r s:rm:tt, enär han hästen lefrerade, så för-
unnas honom dilation medh dee 20 d:r s:rm:tt till wällb:te h:r öffwerstes an- och heemkombst.  
 
[29.] Pastor herr Mårten Lundell angaf sigh hafwa hört refereras att effter sahl. kyrckioherden 
h. Måns Persson skall i testamente wara gifwitt 10 r.d:r à 6 m:k s:rm:tt. Och så wijda han 
finner dhem icke i kyrckboken införde, begärer han att leutnanten Jöran Månsson må kunna 
derom tilfrågas, huilckett skiedde och han betygade att sin sahl. modher hust. Margetta Hanss-
dotter Hålck strax effter sin mans herr Måns begrafningh aff oskiffto till mågen m:r Jöns 
Petræum i sin närwaru uthi plåthar lefrerade 10 r.d:r effter 4 d. 16 öre styckett. Sammaledes 
berättar leutnanten sig till sahl. m:r Jöns lefrera 2 r.d:r à 6 m:k s:rm:tt i testamente effter sin 
sal. syster hustru Britha Månssdotter som widh arfdehlningen effter henne afsatte woro. 
 [fol. 275r]  
 Fendrich Abram Malmbergh effter tilfrågan betygade att enär arfskiffte effter sahl. mest:r 
Jöns Petræi änckia hustro Karin Månssdotter in martio 1681 skedde, blef först aff Malmberg 
och sedan aff herr Hans Hoffwerbärgz hustru gifwit widh handen, att des sahl. modher på sitt 
yttersta sagdt, att effter sigh skulle i testamente gifwas sex r.d:r specie, huartill alla arfwingar-
na samtychte, och togos dee dy af oskiffto, enär specie myntett emillan barnen deltes. 
 
[30.] Mårten Mårthenson i Hållskafwan insinuerade een laghbuden och lagstånden bördalöss-
ning af sine syskon på fadershemmanett i Mählbyen på Frössöhn för 90 d:r s:rm:tt: warandes 
deth sidsta opbudett den 2 decembris 1682, utan klander skiett, icke heller sedan, och altså 
förlängst lagstånditt; huarföre bewilliades honom der å fastebreeff.  
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Ting 4–5 maj 1685  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 33r–37v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3472, fol. 317v–322r, RA. 
 
Anno 1685 den 4 och 5 maij höltz laga ting med allmogen aff Sunne tinglagh, närwarande i 
befallningsmans ställe, häradzskrifwaren wällachtatt Carll Wargh och nämbden.  
 Reggertt Hemmingsson i Långåker Peder Simonson i Bärga  
 Peder Biörsson i Haara   Oluff Jönsson i Degernääs  
 Nills Andersson i Fanbyen  Oluff Olsson i Walla  
 Nills Jonsson i Fillstadh  Nills Jönsson i Bällstadh  
 Hemming Olsson i Wästbyen Påhl Pedersson i Swedie  
 Peder Bråddsson i Imnäs  
 
1.  Dato publicerades Kongl. Maij:tz förr specificerade placater såsom och Kongl. Maij:ttz 
förklaring öfwer reglementet.  
 
2.  Corporalen Erick Drake angaf Swän Larsson i Tann hafwa caverat för sin mågh Hem-
ming Eekeström, som resterade på ett hästekööp, nembligen tålff daler silf:rmyntt: begärandes 
att han må dem betala, emedan som Hemming haar rest bortt till Norie. Swän Larsson bekän-
ner honom säija deth Hemming war sig skyldig sex stycken sex dalers plåtar för een häst, men 
aldrig begärtt löffte af sigh derföre, och fast mindre derföre löfftatt. Corporalen oppwiste een 
attest daterat d. 3 aprill 1684, gifwen aff Joon Persson i Såhlberg, corporalen Erich Ersson 
Drake och hustru Ingri Ersdotter i Öfwerbyen, att Swän låfwatt [fol. 33v] på Gregori marknad 
1684 hålla sitt löffte för Hemming, och derpå rächt honom handan, huar emoth Swän excipe-
rade och föregaf sigh då allenast låfwa honom ett lass staar, och därpå gifvit honom sin hand, 
men aldrig gått i löffte för bemälte tolf dal. s:rm:tt.  
 Så wijda Swän Larsson nekar aldeles sigh gått i löffte för sin måg Hemming Ekeström för 
tolff daler silf:rmynt, och corporalen Erich Drake honom dertill binda med wittnen som icke 
tillstädes äre; altså måste saken denne gången differeras.  
 
3. Joon Eliesson i Nambn medh sina lagzbröder beswärade sig öfwer Fugelstaboerna i Brun-
flodh tinglag, för deth dee förledne höst hafwa fångit ett älgzdiur på deras skogh, och icke 
dem deth wetta låtitt, huar till swarades att bemelte älgzdiur är för Fuhlstadh ledh gått, och 
fått hugg aff twenne uddar eller skiächter, och dee deth funnit igenn på Nambs skoghen: wij-
sandes twenne uddar som träffat hafwa, huilka af förordnade män strax opptogos och förwa-
rades, som iämfördes med håhlen på hudan, och pröfwades wara dee samma. Där till med 
inlades 3:ne tolfmäns skrifft ifrå Brunflodh, Jöns Pedersson i Ede, Anders Pedersson i Bärie 
och Oluf Jonsson i Bleka, och Oluff Jönsson i Rossboo uti länssmans ställe, med vice länss-
mans underskrifft att ett älgzdiur haar gått för Fugellstad ledh och två gångor fått hugg på 
vänstra sidan; räckiandes fälan ifrå ledet alt till een myhra och intill Blekkiärnan, då intett 
spår synthes pass een mähling och strax finge deth igen. Sunne tolfmän Oluff Olsson i Walla 
och Nills Jonsson i Fillstadh och Nills Jönson i Bällstad, som dijt och nämbde waritt, betyga 
att diurett gått före i twenne Fullstad ledh och träffat på vänstre sijdan och spåret syntes till 
een myra, och ett gått stycke derifrå fans deth igenn, och låpp till hullstahn där diuret war 
fallit på Nambs skogen åttatijo stegh ifrå Nambns ledh. Dee berättade och, att ett diur synthes 
gått genom twenne Nambns ledh och rächt fälarne sexston fambnar när hullstahn, [fol. 34 r] där 
Fullsta hästarne dem förtrampatt. Fullstaboerne föregofwo att Nills Kiehlsson i Bällstad och 
Peder Carllsson i Rasten efter begäran besågo strax leden och uddarne, och skohla sagt att för 
Fullstad männ war wäll träffat, men för sina litett, så att allenast håår på spittzen suttit. 
Actores beropa sig och på bemelte perssohner. 
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 Nills Carllsson i Bällsta och Peder Carllsson i Rasten examinerades och betygade sigh 
om een måndag föllia Fulstaerne att besee deras ledh, och befunno att ett diur war föregångit, 
och två gångor träffat på wänstre sijdan och ingått pass een half aln, och att gårr synthes på 
uddarne, jembväll och för sina och att allenast blodh och håår på udden synthes. Om tijsdagen 
skildes dee åth med deth afftahl, att huilkendera partten diuret igenfinner, skall icke deth röra 
förr än deth blifwer för den andra kungiortt, och enär Fullstad diuret igenfann, om odensdagz 
morgonen deth oppenbaratt, och desse intett wijdare bekymber sigh derom giorde, emädan 
som dee kunde märkia, att sina uddar icke så hårtt träffat som Fullstaboernes, seendes då 
intett Nambns leden, utan lögerdagen näst effter, effter Nambns begäran, dijt waritt, och sågo 
att ett diur war gångit för södra ledett och fått hugg på wänstra sijdan, men huru deth wid deth 
andra skedde, kunde dee eij wäll märckia, men gått den wägen åth hullstahn som af hästar 
förtrampatt war, och då war diurett redan dädan fördt, och på Nambns udderne war intett gårr 
utan blodh och håår, och gått inn een fierdedels aln, som länssman och betygade.  
 Peder i Nambn berättar sigh om odensdagen see på wåhnerne och då war intett gått före, 
utan Joon Eliesson om fredagen blifwit warsse föregången. Fullstaerne föregifwa att Nambs 
leden och sielfwa gildrett stå emoth huar andra och kunna intett träffa på altt een sijda: begä-
randes att deth må observerat blifwa. Nambnsbona föregifwa att diurett gått före fredagen förr 
än Fullstaerne söchte [der] [fol. 34v] effter, men dee att Nambns föregångh skedde fredagen, 
efftersom dee diurett tagit och borttfört, intett wettandes att Nambnsbona några ledh der i 
neijgden skulle hafwa, förr än Nills Andersson i Knyta kom gående och warnade dem att icke 
låta sine hästar gå lössa. Sunne probzmän betyga sig sedt diuretz fälar ifrå Fullstadh ledh till 
hullstahn, och fälar öfwer Nambns ledh strächt sigh på enn annan sijda.  
 Af föregångne ransakning befins, att älgzdiuretz fählar och spårr hafwa sträckt sigh ifrå 
Fullstadleden allt in till hullstahn och Nambnsbonas på een annan sijda dijtåth, der till medh 
hafwa Fullstadz uddar så hårdt träffat, att gårr på udderne warit och till een half aln ingångna, 
och Nambns der emoth allenast till 1/4 aln utan gårr, och eij kunnat på så kårtt wägh falla; 
altså pröfwer rätten skiäligt att tillehrklara Fullstabona medh sina lagzmän wara berättigade 
till samma diur.  
 
4. Peder Pedersson ifrå Nordenbergh fodrade af Elias Pärson i Steensgården nije richzdaler 
som han skall läntt Ifwar Hemmingsson på halfwa gården i Målingh, den han allenast ett åhr 
brukat, och sedan måst afträda, och icke fått sina penningar ighen, och der till medh fordrar 
han femb richzdaler oachtatt han dee nije richzdal. i så många åhr utan lego brukat sigh till 
nytta, huar emoth Elias exciperade och sade sin moder och sigh intett wetta af hans angifwan-
de och fodran, utan ett åhr bodde han i Måhling, och som intyges haar han waritt landbonde, 
och ett åhr der effter äfwenn så i Blädinge.  
 Såssom Peder Pedersson huarken medh breef heller wittnen kan bewijssa sin broder An-
ders Pedersson försträcht Ifwar Hemmingsson nije rijchzdaler på halfwa Måling gården; altså 
upphäfwes hans prætension derutinnan.  
 
5.  Påstmästaren Swen Danielsson anklagade dragon Peder [fol. 35r] Eliesson i Nambn för 
deth han kallat sig bedragare i Gunnar Månssons närvaru ifrå Knytha, huilken betygade sig 
komma i postmästarens stugu, der Peder war till tahls medh postmästaren och höra Peder säga 
att han haar giordt emot sigh som ingen ährligh man. Peder förklarade sig sålledes, att han 
haar sålt granbarck åth honom tillijka medh broderen Joon Eliesson, och enär han krafde der 
på resterande tolf öre kopparmynt, haar postmästaren hotatt honom med hugg aff yxhamma-
ren, och gått i andra stufwan effter yxan, och då Peder sade sigh intet skee rätt, swarade Swän 
att han honom icke något skyldigh ähr, utan dee återstående tolf öre komma hans broder Joon 
till, men Joon sade sig arbetatt tilhopa medh Peder och af betahlningen fått sin deel. Påstmäs-
taren föregaff sig låtitt Joon få penningar och saltt, och förmente dee tolf ören wara wäll be-
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talte. Joon sade att han salt och penningar fått för hans hafde gietter och icke på barcken. 
Påstmästaren tilstodh sig gå uth effter yxan och säija att sådana pläga få för otijdig mun slagh 
af yxhammaren  
 Rätten kan intett finna dragon Peder Eliesson hafwa schanderat påstmästaren Swän Da-
nielsson, utan allenast sagt, enär honom förnekades dee återstående tolff öre kopp.mynt på 
granlöperne och blifwit hotatt med yxhammaren, att han giör emot sig i det fallet som ingen 
ährlig man, och dy till inga böter saker, och stånde påstmästaren fritt med wittne och skiähl 
bewijssa sitt giorde afftahl med Joon Eliesson om sina gietter och hwad han der på kan betalt 
hafwa, helst emedan som Peder och Joon i deth förra wore interesserade och i det senare 
intett.  
 
6. Svän Danielsson besvärade sigh öfwer hustro Britha Tolssdotter i Wagle, för deth hon 
förledne sommar skall i Trålssåssen slagit Stiernmyran, som hörer till påsthemmanett i Wäs-
terhuus, som han will bewijssa medh Oluff Nillsons och Gunnar Nillssons attest den 21 april 
[fol. 35v] 1685: lydandes att dee den tijden dee woro hemma stadde i Wästerhuus och alla gran-
narna slogo tilsammans, att dee slogho Stiernmyhran och icke Wagleman: förståendes att 
Waglemans äghor gå och löpa twärtt öfwer och icke söder om åthkijlen som omtwistas. Oluff 
Nilsson föregifwer sigh för fyrattijo åhr sedan slagit der i neijgden, och enär dee alt intet 
hunnit, tillåtitt Wagleman där slå. Hustro Britta sägher sigh efter Wagle grannars underwijss-
ningh der slagit, och att der skall finnas enn furu och en stehn som skall wara skildnad emel-
lan Wästerhuus och Wagleman. Altså fans skiäligt att partterne wällia huar sina tree nämbde-
män att besee samma skilliemärcken, att der af pröfwas må under huilkens rå den twistige 
slåttkijhlen ligger.  
 
7. Dragon Johan Issraelsson Lijff kärade till fendrich Abram Malmbergh för deth han på 
Brunflodz tingh skältt sig för een tyff, huar emoth Malmbergh exciperade och föregaf sig 
allenast efter kånan Kerstin Simonsdotters begäran fråga effter den ringh hon honom länt, och 
hon fått aff capitenskan på Andersöön och icke tillagt honom något tyfwerie. Johan Lijff på-
står honom sigh uthropat för tyff, som Brunflodz tolffmän skola kunna wittna, men Malm-
bergh nekar. Altså kan intett sluuth der i denna gången skee.  
 
8. Leutnant Jöran Månsson fodrade aff Måns Påhlsson i Slandrom tijo richzdaler på Anders 
Kempes wägnar, som han på höstetinget låfwade willia bewijssa till Kempens drängh Nills 
Olsson betalte wara: beropandes sigh på Peder Zachrisson, som den tijden hoos sig tientte, 
huilcken bekänner sigh där om wettskap hafwa, och actor honom intet betroor utan eedgångh. 
Altså aflade han [fol. 36r] sin wittnesedh, och bekände att Kämpens dräng Nills Olsson kom till 
Slandrom om een lögerdagz affton pass 1 ½ åhr för senaste feijgde, och krafde Måns Påhlsson 
för någon trahn, då han läth honom bekomma i koppar och dansk myntt tijo richzd:r, der till 
denne sin huussbonde, Måns tijo skillingh länthe. Deth intygades att Kempens drängh heela 
wintheren war her i landet att opkräfia sin huussbondes gäldh.  
 Så wijda eedeligen intygat är, att Anders Kempes drängh Nills Olsson utaf Måns Påhls-
son opburitt och anammat tijo richzdaler för någon trahn, och des utan af een och annan i 
landet sin huussbondes uthstående gäldh fullmacht hade att infodra; altså kännes Måns Påhls-
son frij för wijdare åtahl derutinnan.  
 
9. Dato præsenterades frambledne capitens Hans Swanbergz änckias hustro Anna Erichz-
dåtters köpebreef på dess skattehemman östre gården i Håff af fyra tunland skatt, de dato 
Frössöön d. 2 aprilis innewarande åår, huilckett under länssmanshemmanett een godh tijdh är 
brukatt wordett, låtandes högwälborne herr baron och öfwersten förstå samma kööp wara för 
änckians trångmåhl skuldh giordt och till att kunna få ett wist länssmanshemman: sökiandes 
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intett annat der medh änn sine uthlagde penningar, och till större säkerheet till lagligit opbudh 
skynda will. Men såssom Kongl. Maij:ttz wår allernådigste Konungz och Herres publicerade 
placat angående bördzrätterne de dato d. 2 maij 1684 nådigast biuder att icke allenast heem-
biudningen utom börden til Kongl. Maij:tt skall skee, utan och lagligen ransakas och bewijsas 
deth wara skattegodz. Altså lämbnas deth till h:r barons och gouverneurens högwelborne h:r 
Lennart Ribbingz sentement och resolution huru der medh skall procederas. [fol. 36v]  
 
10. Leutnant Jöran Månsson och fendrich Abram Malmberg hafwa låtitt stämbna huar andra 
för skälssordh och annan beskyllningh och ingendera sina wittnen wid handen hafwer; altså 
differeres deras actioner.  
 
11. Jöran Månsson fodrade aff Johan gullsmedz änckia hustro Märitt Olssdotter åtta richz-
daler för fyra tunnor korn och 3/4 dito för sex marker mässingh, som han will bevijssa medh 
arflängdan effter sin sahlig moder, och föregifwer deth af sin book wara extraherat, som ännu 
i magister Petræi sterbhuus handlingar skall liggia och han icke igenn fått. Hustro Märitt 
säger sig ingen kunskap der om hafwa: wettandes wäll att dee hade handell sin emillan, men 
intett wijdare. Der hoos måtte hon för sin mans gäld gå ifrå hemmanett i Genwalla. Samma-
ledes effter bytheslängden till sin moder skyldig tijo richzdaler. Änckian uhrsächtar sig intett 
wetta der af, och icke heller der på något till mester Jöns betaltt.  
 Emädan som gälden med wiss rächningh och skiähl böör verificeras och besannas; altså 
åligger actori deth till nästa ting fullgöra, och i medler tijdh måste änckian skaffa bewijss att 
des ägendomb är creditorerne lämbnat till betahlningh.  
 
12. Till hörsampt föllie aff höglofl. Kongl. Swea håffrättz resolution aff den 11 februarij 
innewarande åhr, framkallades Måns Nilsson i Ståcke att afläggia sin eedh, sig intett aff Hans 
Larssons Biörckmans lämbnade saker 1677 niutitt, eij häller wållande waritt att dee i fijen-
dens händer kommitt, och påmintes uthförligen huad falska eder hafwa att betyda, honom till 
rättelsse och efftertänckiande, och Måns sade sig den tryggeligen willia och kunna göra. Hans 
Larsson Biörckman är tilsagd att detta dato [fol. 37r] wara tilstädes att afhöra eeden, men sigh 
icke instält. Ordsaken betyges wara att han intett kan komma öfwer ijhssen. Altså och icke 
dess mindre i anledning aff deth 22:dra capitlett Tingmåhlabalcken stafwades eeden för Måns 
Nillsson, som han præsterade sålledes.  
 Jagh swär widh Gudh och på hans helga evangelium att iag intet något niutitt aff Hans 
Larssons Biörckmans i min gård lämbnade saker 1677 och der aff icke den ringaste nytta haft 
heller wållande waritt att dee kommit i fijendens händer, så santt mig Gudh hielpe till lijff och 
siähl.  
 
13. Ehuruwäll ryttar Hans Cassper Bijhlfält på höstetingett fästade lagh sielf tolffte å detta 
tingh befria sigh intett olåfligitt omgiängie medh Mårten Bengtssons hustru Kerstin Olssdotter 
i Wällwijken hafft, och der om af twenne tolfmän påmint, så haar han lijkawäll sigh intett 
instält, och såssom Mårten och hans hustru icke heller tilstädes äre: warandes okunnigt om 
ryttaren laga förfall kan hafwa, efftersom han hemma i quarteret intet är; altså fins skiäligt låta 
saken beroo till nästa tingh.  
 
14. Dragon Johan Lustigh citerat genom länssman för lägersmåhl och intet comparerat; dy 
för stämbningz försittiande tree marker.  
 
15. Dragonerne Erich Palmqwist och Chrestian Kåck stembde för slagsmåhl medh Anders 
Olsson i Swedie och intett comparerat; dy saker till huar sina tree marker.  
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16. Nills Olsson i Wällwijken lagstämbd aff Jöran Månsson och intett comparerat, och dy för 
tredsko tree marker. 
 
17. Hustro Ingeborgh Johansdotter stämbd för gäld, och intett lydt stämnbningen, derföre 
plichter hon med tree marker. [fol. 37v]  
 
18. Håldne besichtningh på Jöran Månssons försålde hemman i Wällwijken till h. öfwersten 
herr Åke Ulfsparre opplästes, och betygades aff wederböranderne, att så i sanningh wara som 
optächnat är, huilcket togz ad notam. 
 
 
 
 

Ting 21–22 oktober 1685  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11 fol. 97v–105v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3472, fol. 384r–392v, RA. 
 
Anno 1685 d. 21 och 22 october hölttz lagha tingh med allmoghen aff Sunne tinglagh på 
Frössön, närwarande befallningzman wälbetrodde Jonas Wargh och nämbden. 
 Reggert Hemmingsson i Långåker Peder Simonson i Bärgha 
 Peder Biörsson i Haara   Oluf Jönsson i Degernäs  
 Nills Andersson i Fanbyen  Oluf Olsson i Walla 
 Nills Jonsson i Fillstad  Nills Jönsson i Bällstadh  
 Hemming Olsson i Wästbyen Båhl Persson i Swedie  
 Peder Bråddson i Imnäs  Anders Ersson i Månssåssen  
 
1. Dato publicerades Kongl: Maij:tts förr specificerade placater och nu nyss ankombne om 
tobackz infördzell.  
 
2.  Erich Erssons hemman i Miälle hafwer Peder Olsson på frijheet optagitt och skall länss- 
och tolfmän besee des häfd till huus, åker och ängh, och skrifftelig des beskaffenheett opp-
gifwa.  
 
3.   Dragon Henrich Hansson skuldgafs hafwa besåfwitt Karin Jonssdotter ifrå Ångerman-
landh, Sidensiö sochn och Noråhs by, [barnet] föddes een månadt effter påsk, huilka tilstå 
lägersmåhlet; althderföre plichtar han effter 3:de capitlett Giftmåhlabalcken Landzlagen fyra-
tijo marker, och kånan efter praxin tiugu marker.  
 
4.  Joon Steensson i Wästerhuus anklagades på stoorböndagen förledne åhr hafwa såltt ööl.  
Rp. att dragonerne Petter Kloth, Johan Lustigh och Johan Ram kiöpte huar sin kanna ööl, och 
enär herr Samuel Alstadius dijth kom och med [fol. 98r] dem talade, gingo dee medafftons tijd 
der ifrå. Petter Kloth berättar sig intett ööl köpa, utan Johan Ram tree kannor intagit. Joon 
Steensson tilstår Ramen tree kannor intagit och spenderat. Johan Ram och Johan Lustigh äre 
icke tilstädes.  
 Såsom Joon Steensson hafwer öfwerträdt Kongl. Maij:ttz stoorböndagz placat 1684 och 
ööl såltt; altså plichte han efter högstbemälte placat 40 marker och stånde kyrckplicht, och 
med Petter Klottz näfst opskiuthes till des Ramen och Lustigh komma tilstädes.  
 
5. Mårten Mårtensson i Hållskafwan beswärade sigh öfwer Pähr Olsson för deth han sin 
gård i Mällbyen effter afftahl icke som een rätt landbonde förestått 1683 och 1684, oachtatt 
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han med körsslor honom hulpit och korn försträcht, der emoth skulle han hussen reparera 
såssom och all hägnad, men intett tilgiordt, huar emoth Peder exciperade och föregaf sig 
hulpit till att optäckia några huus och kiällaren reparerat.  
 Slutitt blef, att gode män skola besee huad Peder Olsson i sina twå åår på gården reparerat 
och förbättratt.  
 
6. Högwelborne herr öfwersten herr Åke Ulfsparre läth anklaga sin furier under 
liffcompagnie Nills Grijp för enn häst han haar tagit till kiöps för tiugu dal. silfwermyntt för 
twå åår sedan och intet betaltt, deth furieren tilstår, och låfwar innan fiortton daghar betahla, 
deth rätten pålade honom fulgöra.  
 I lijka måtto tiltaltes Nills Grijp för een godh bössa medh [lucka] ståck som han för tree 
åår länt och icke restituerat. Rp. att han bössan länt, och efter som ståcken sönderföll, haar 
han den för twå åår sedan lämbnat hoos Lars i Halfwarsgärde att göras färdig och ännu icke 
igenfått. Lars tillstår sigh bössan antagit, men icke för två åår sedan och berättar sigh intett 
haft tijd den opståcka. Furieren låfwade willia bössan forderligen i Stockholm låta af samma 
träslagh opståcka och där deth icke i winther sker, låfwar han lössen effter des [fol. 98v] wärde 
betala, huar med herr öfwersten war tilfredz, och fureren tilsades deth fullgöra, eller effter 
mäthismanna ordom den betahla.  
 
7.  Herr öfwersten läth och angifwa klåckaren Lars Olsson i Sunne, för deth han förledne 
sommar haar slagit ett ängh i Målinge som kallas Jönssgården och hörer till Wällwijkz 
hemmanett, huar öfwer han sig så förklarade, att han deth med comministri herr Eliæ Thalins 
låf giortt, och fördt in till aderton skrinder höö, som är af een lägda. Såssom och effter andras 
berättelsse sagt för h. Eliæ att deth skulle höra m:r Jöns Petræi barn till. Herr Elias berättar 
honom så för sig sagt, och swaratt om det är barnssens så må han deth slå på halfft höö. 
Fendrich Abraham Malmbergh, som Petræi måg är, haar om bemelte ängh nästförrige åhren 
disposition hafft. Leutnant Jöran Månsson berättar att Jönssgården för een lång tijdh sedan är 
till sin sahlig fader herr Måns i Sunne pantsatt tillijka med twenne små ängh medh hästeslått, 
huar med han lagligen skall procederat, men des skriffter äre inleste aff sahlig m:r Jöns Petræi 
barns förmyndare, huarföre beslöttz, att så wijda Jönssgårdz ängett betyges wara förpantatt till 
sahlig kyrckioherden herr Månss, och Lars Olsson med herr Eliæ Thalins minne, som skulle 
detth höra sahlig m:r Johannis Petræi barn apart till, bärgatt, deth h. öfwersten är berättigat att 
niuta halfwa höett effter klåckarens giorda afftahl med herr Eliæ Thalin, till des påberopade 
skriffter blifwa opwiste och öfwersedde, och bonden Jöran Månsson i Målinge, som tillägnat 
sig bägge hästhöö ängierne, förplichtatt å nästa laga ting derföre comparera och sig förklahra. 
 Emot denne doom är i rättan tijd under loflige lagmansrätten appellerat.  
 
8.  Jacob i Hara tilltaltes för ett ängh som kallas Helwitti och skall lydt under Wällwijken. 
Rp. att han af herr Elia dertill låf fått, deth han tilstår, efftersom deth hörer apart [fol. 99r] 
Petræi barn till och icke Wällwijken, huarom på 1684 åhrs hösteting finns beskedh, att der 
med så effter sahlig magister Petræi giäldbook är beskaffat, huar medh och rätten stadnar och 
förblifwer.  
 
9.  Elias Swensson i Nambn angafs hafwa förpantatt till länssman Hans Jonsson Swanbergh 
ett hästhöö ängh som kallas Håfzdrole för fyra richzdaler, att behålla och bruka halfparten der 
aff till dess han får sina penningar igen som zedellen af d. 2 julij anno 1667 förmår och herr 
öfwersten inlöst. Elias tilstår samma accord och contract, men föregifwer sig betaltt der på 
1 ½ r.d:r med sill, som Swän i Knytta weeth betyga, och att ängiet nu skoghwuxit är och la-
dun nederruttnat. Hemmanet Nambn war 1667 skatte och sedermehra heemfallit genom ödes-
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måhl till Kongl: Maij:tt och cronan. Swän i Knytta är icke tilstädes heller kallat till wittne. 
Länssman Lars Johansson betyger drolett wara mycket skogwuxit och ladun odugligh.  
 Ehuruwäll Håfzdrole är aff Elias Swänsson i Nambn anno 1667 undan des då warande 
skattehemman till Hans Jonsson Swanbergh för fyra r.d:r förpantatt; så är lijkawäll samma 
hemman sedermehra medelst ödesmåhl Kongl: Maij:tt och cronan hemfallitt, och drolet i 
medler tijdh skoghvuxitt och ladun nederruttnatt; altså kan rätten intett see och finna Elias 
Swänsson wara förobligerat af egna medell inlösa till chronhemmanett, deth han under waran-
de skatträttigheett förpantatt hafwer, efftersom han af fattigdomb måst heela sin skatträttig-
heet och odalzrätt derigenom afstå och cedera.  
 
10. Herr öfwersten läth och lagföra Peder Olsson och änckian hustro Agnäs Olsdotter i Miäl-
le för Wästernifzåhs sl[å]tteböhle, som under Kongzgården i forna tijder hördt, lydt och le-
gatt: opwijsandes Reggert Hemmingssons i Långåker Hemming Eliessons i Steensgården, 
Pehr Giöhlssons i Wagle, Oluff [fol. 99v] Olssons i Bärga och Anders Perssons ibidem attest af 
den 24 julij sistleden, lydandes att ängett Wästernifzåssen uti Balttzarfeijgden [kriget 1611-
13] war kommen under Kongzgårdhen och sedermehra aff befallningzman Daniel Berttilsson 
lagdh under twenne gårdar i Miälle: tilläggiandes Reggert att een bonde bodde i Wästernifz-
åssen, Oluff benemd, som giorde ett mordh, och strax freden blef, blef deth oppenbaratt och 
han steglades och des äghor cronan heemfaldne och deels lagde under Kongzgården. Twenne 
bönder i Undrom uti Rödööns sochn innehafwer den öfwrige deelen af Wästernifzåssen och 
skola breef der om hafwa som skohla öfwersees. Däremoth opwiste Miälle åboer sahlig 
Kongl. rådettz och gouveneurens herr Clas Stiernskiöldz breef af d. 4 martij anno 1659, huar 
uti nämbnes att berörde Nifzåhs ödesgodz haar legatt under Kongzgården utan böxell, och 
efftersom befallningzmann Daniel Berttillsson och landzskrifwaren Lars Jonsson Roshemius 
till booställe 2:ne chronhemman i Miälle antagitt och där under ringa slått är, och Kongz-
gården dess utan behållen och medh slått försedd, och altså deth böxlatt till Miälle för fyra 
r.d:r och till afrad åhrligen sex öre silf.m:tt.  
 Ändoch sahl. Kongl. rådett och gouverneuren högvelborne herr Claes Stiernskiöldh a:o 
1659 den 4 martij, hafwer effter angifvandet, som skulle Kongzgården wara med godh slått 
och tillägor försedd, derifrån lagdt Nifzåhs ödesgodz, och deth böxlatt under twenne chrono-
gårdar i Miälle; så befinnes lijkawäll att Kongzgården intett efter sexston tunlandz räntta slått 
hafwer, och såssom den dehlen aff Wästernifzåhs ödesböle under danske regementett, och 
långt förr än landett kom under Sweriges devotion, är lagd och brukatt under Kongzgården 
såssom Kongl. Maij:ttz immediatè tillhörigt godz. Altså, till underdånigst föllie aff Kongl. 
Maij:ttz jordeplacater, kan rätten icke mindre göra, än dömma besagde andehl af Wäster-
nifzåhz ödesgodz under sitt förra bohlstad Kongzgården igen, och påförde afrad åhrligen till 
Kongl. Maij:tt och cronan uthgöra och betahla. [fol. 100r]  
 
11.  Sven Eliesson i Mickelsgårdh kärade till Peder Giöhlsson i Wagle om någon jordh eller 
een systerpartt som der ifrån för lång tijdh sedan är ärfd och lagd under Mickelzgård, och 
Peder Göhlsson lijkawäll under sitt hemman brukar och haar fuller een gångh uthbuditt 
fembton r.d:r, som icke emottoges, utan sattes hoos länssmann Nills Gunnarsson, som intett 
blefwe lefrerade: begärandes få samma jordepartt under Mickelzgårdh, ty elliest kan deth icke 
rätteligen häfdas. Däremoth opwistes een skrift och förlijkningh därom, hållen den 17 augustij 
a:o 1652 effter rättens befallningh emellan Pehr Giölsson och Steen Olsson i Mickelzgård, 
och befans då att Steen een lång tijdh hade brukatt een jordapartt som ligger under Wagle, och 
effter hållit prob intett kunde längre der ifrå mistas om Wagle hemmanett skulle blifwa behål-
lit, och blefwo dee Pähr och Steen förlijchte, att Pähr skulle gifwa fembton r.d:r till Stehn, och 
uti befallningzmans Jacob Crestopherssons närwaru lefrertes strax 10 r.d:r och dee femb r.d:r 
sattes i länssmansgården. Desse hafwa skrifften underskrifwitt: länssman Nills Gunnarsson, 
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Stehn Olsson i Mickelsgård, Oluff Olsson i Räxsiö, Pär Jonsson i Dahlen, Måns Ersson i 
Årrwijken, Reggertt i Långåker, Pehr Pedersson i Bärge. A:o 1655 d. 16 martij på landztingett 
wille Per i Goustadh på Steen[s] systrars Kerstin och Brithas wägnar som een förmyndare 
deth klandra och ophäfwa, då Giöhlsson bewilliade å nyo sex richzdal., huilckett ingen sedan 
skulle hafwa macht att qwällia, som är besannatt med Erich Mattzson i Wästerhuus, Hem-
ming Nillsson i Steensgården och Oluff Ersson i Walla berörde d. 16 martij 1655.  
 Emädan som den twistige jordepartten i Wagle hörer aff ålder under Wagle hemmanett, 
och een tijd medelst arff under Mickelzgården allenast brukatt worden, och a:o 1652 klandratt 
på laga tingh, och gode män förordnatt den dehlen besee, som dee och giorde och skattade 
omistandes ifrå Wagle, och blefwe altför den skuld dee strijdige, Pehr Giöhlsson i Wagle och 
Stehn Olsson i [fol.100v] Mickelzgård derom förlijchte, att Päder skulle gifwa Stehn fembton 
r.d:r, huarpå strax lefrertes tijo r.d:r och femb r.d:r sättes hoos länssman Nills Gunnarsson 
som sielfwa skrifften af den 17 augusti 1652 innehåller och uthwijssar, huilckett lijkawäll a:o 
1655 aff Steen Olssons systrars Kerstin och Britta Olssdöttrars förmyndare Peder Jonsson i 
Goustad uti Brunflodh blef klandratt, då Pähr Göhlson bewilliade å nyo sex richzdal. som 
ährlige mäns skrifft d. 16 martij 1655 förmår och lyder. Och så wijda bemelte jordepartt lyder 
til Wagle och icke under Mickelzgården, så böör den icke allenast där under häreffter lyda 
effter giord förlijkningh, utan och i krafft och förmågho aff Kongl. Maij:ttz nådigste placat 
1677 om skattskyldigh jordhz dehlningh.  
 
12. Nills Anderson i Fanbyen tiltalade Erich Pederson i Måhlstad att få ett änteligit sluth om 
Fanbyhemmanett af sex tunl:d, opwijsandes tingzrättens sluth den 16 maij 1681 att Nills skul-
le besittia hemmanett. Huartill swarades, att Nills ägher halfwa hemmanett och Erich Peder-
sons swärmoder hust. Ingeborgh Jonssdotter den andra halfwa dehlen; warandes nögd med 
uthlössningh, men icke effter Nills Anderssons tyckio och willia, efftersom till hemmanett är 
inlöst een lägdeslått som warit förpantatt för 30 r.d:r på des halfwa dehl i gården och äfwen så 
myckett på den andra halfwa dehlen, som skall skiett wara för fembtijo åår sedan, och mern-
dels än i fast lägde ligger.  
 Såssom Nills Andersson är berättigat att inlösa den halfwa dehlen aff Fanbygården som 
Erich Pedersons swärfader Anders Olsson och hans änckia hust. Ingeborgh Jonssdotter egdt 
och bebodt hafwer, och han icke kan komma öfwereens medh hust. Ingeborg Jönssdotter om 
kiöpet; alt derföre, till föllie aff 3:de capitlett Jordabalcken Landzlagen, förordnas tree gode 
män å huar deras wägnar, att wärdera och mätha huad besagde halfwa hemman till huus och 
jord kan wara wärdh, huar med partterna skole sig nöija låthe, och Nills Anderson wara sorg-
fällig dereffter med uthlössningen sigh skyndha. [fol. 101r]  
 
13. Hustro Anna Olssdotter i Högom angafs förledne winther hafwa hysatt een främmande 
persohn och icke angifwit. Rp. att ryttaren Johan Bengtson, som war bekant, fölgde honom 
dijth och sade deth wara een köpman, och att Joon Persson i Grubban skiussade honom dijth 
och Carll Nilsson i Tårp derifrå till Nills Hansson på Norderöön. Joon Persson tilstår sigh 
skiussa honom till Höghen och att Johan Bengtson betalte skiuttzen för sigh och honom. 
Föraren Lars Lundberg war och samma gång tilstädes och med den främmande bekant. Hust. 
Anna berättar, att sedan hon sporde deth han war till Norie rest och Bengtson tiltaltt, deth 
Johan Bengtson låfwat swara för altt efftertahl.  
 Såwijda Johan Bengtson, Carll Nillson och Nills Hansson icke tilstädes äre, så opskiuthes 
saken denna gånghen.  
 
14. Nills Hemmingson fodrade aff Joon Olsson i Måling betallningh för nederlagt arbette på 
halfwa gården i Måling, som han twå åår brukatt och reparerat? Men Joon förmente honom 
intett giordt öfwer sin skyldigheet. 
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 Resolutio, att gode män skolle Nills Hemmingsons nederlagde arbette besee och antäch-
na, och der dee sins emillan icke komma derom öfwerenns, så söke rättens bijståndh nästkom-
mande tingh.  
 
15. Leutnant Jöran Månson fodrade på Anders Kämpes wägnar effter des memorial, daterat 
Hamburg den 16 maij 1683, af Jöns Jöransons änckia hustru Ingeborgh Johansdotter i Deger-
näs 23 r.d:r 3 skil. Huar emoth änckian aldeles exciperade och nekar sin man honom icke een 
penningh wara skyldigh, utan meera till att fordra för utstådd möda och reessor som han måtte 
göra för deth han caverat för Kämpen, och han lijkawäll rymbde till Nårie.  
 Såsom Anders Pedersons Kempes fodran af 23 r.d:r 3 sk. huarken medh rächningh eller 
obligation kan bewijsas, och Jöns Jöranssons änckia hustro Ingeborgh nekar alldeles till skul-
den; altså kan rätten intett finna henne wara skyldigh berörde skuldh betahla. [fol. 101v]  
 
16. Hemming Nilsson i Steensgården anklagades aff pastore h:r Mårtten Lundell genom herr 
Bengt Sylvin för fem åårs fiskietijonde aff Swarttsiöön. Rp. att han lijtett der fått, och aldrig 
warit wahn göra tijondfisk, utan kan tänckia att herr Bengt Sylvin oppenbaratt sig köpt för 
tree åhr sedan een fierdingh. Hanss nääth äre och för tree åhr sedan merndeels opbrände: wa-
randes een fattig man, och förmenar sig icke meera än andra wara skyldig tijondfisk af 
methande och några näth att giöra, utan förstått tijonden böör gifwas allenast aff kullfiskie 
och notedrächter. Honom påminthes i ett gästebudz lag låfwat ett för alt gifwa, deth han sade 
sigh icke minnas giordt. Hemming förmanthes ställa sin kyrckioherde derutinnan till fredz.  
 
17. Joon Blank sökes om femb åhrs huussmähling. Rp. att han haar meent sig slippa der-
medh, att han haar giordt som andra bönder påskpenningar medh åffrande, och att pastor 
begärt af sig twå m:k s:rm:tt om åhret och intett nekatt der till, men intet dera giordt.  
 Joon Blank ehrkännes wara skyldihg betahla till kyrckioherden för femb mälingar à sex 
öre s.m:tt och för deth han förledne höst såssom förr treskades, plichte han med sina tree m:k.  
 
18. Hustro Karin i Wagle krafdes för fem åhrs huussmähling. Rp. att hon förutan i åår sin 
skyldigheet deruti giordt, och will bewijsa med wittne att hon 1684 der arbettade och i åhr 
warit siukligh. För 1685 hålles skiäligt att hon böör betahla för twå mälingar à 6 öre, och 
sålledes slippa för tredsko att bötha.  
 
19. Corporal Johan Johansson Skytt tilstår sigh Thomasmässtijden 1684 af pastore h. Mårten 
i Sunne taga femb dal. silf.myntt att köpa medicamenter före och intett det giorde, utan will 
dem forderligen betahla. Rätten pålade honom bemelte femb daler silfwermyntt innan fiortton 
daghar betahla. [fol. 102r]  
 
20. Dragon Pär Ersson Stoorgård skuldgafs hafwa besåfwit Kahrin Larsdotter ifrå Österåssen 
och med henne aflatt barn som i lijfwet är. Karin bekänner sigh med een finnsoldath Nills 
Henrichsson olofl. beblandelsse hafft och födt barn och derföre plichtatt.  
 Såssom Peder Ersson haar aflatt barn medh kånan Karin Larsdotter, så böthe han effter 
praxin som för een hoora tree m:k, och för kånan, som andra gången medh lägersmååhl sig 
försyndat, blifwer straffet effter Kongl. resolution fördubblat och blifwer fyrattio m:k.  
 
21. Måns Påhlson i Slandrom kärade till Swän Jonsson i Knytta om ett hästehö ängh som 
kallas Nyladudrohle, och Swän undan sitt hemman hafwer, och nu begäres tilbaka. Rp. att han 
det köpt aff Månss Pålssons broor Hans Påhlsson för twå richzdaler med förordh att Måns 
skulle deth få igenlösa, och där ängiet förbättrades så skulle han betahlning få, och der deth 
förwärrades skulle Swän mista af sina penningar, som köpezedelen af d. 28 junij 1667 uth-
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wijssar. Måns föregifwer att ladun är nederruttnat och att änget är fuller reparerat. Nämbde-
man Peder Simonson i Bergom och Nills Jönsson i Bällstad hafwa warit kallade att besee 
ängiet och ladun, och betyga att ängiet ähr wäll twå eller tree gångher bättre nu än då Swän 
deth kiöpte. Ladun är reparerat med nytt gålff och takett förbätratt. Mårten Jonsson i Måhlstad 
berättar sig åhrett för än Swän köpte änget deth slagit och betygar, att i ladun war intett gålf 
och odugligt taak, så att höö war aldeles borttskämbdt. Måns förmente om Swän haar något 
förbättrat, så haar han och een lång tijdh der aff nytta hafft.  
 Emädan som Nyladudrole hörer under Måns Påhlssons hemman i Slandrum, så lägges 
deth och till förra bohlstad ighen efter Kongl. Maij:ttz jordeplacater, och Måns Påhlson efter 
Kongl. Maij:ttz resolution den 10 martij innewarande åår 1685 plichtig att betahla Swän Jons-
son i [fol. 102v] Knytta dess uthgifne twå richzdaler för samma ängh, och ehuruwäll Swän deth 
förbättrat hafwer, så haar een godh tijd deraff nytta haft och intett stoora penningar för ängiet 
gifwit. Altså är funnit skiäligt, deth Swän intett någon wijdare wedergällningh för ängietz op-
rydningh och förbättrande niuta böör.  
 
22. Fordom regementtzskrifwaren Johan Johansson fodrade aff capitens Nils Grijps änckia 
hust. Elizabet Falck 1679 och 1680 åhrs uthlagor för des hemman Andersöhn, som ähr till-
hopa 62 d:r 12 öre s:rm:tt, huar emoth inwändes att hon hållit swäntienare dee åhren: opwij-
sandes een transsumpt aff 1681 åhrs håldne liqvidation med regementett om förtiente löner, 
huar utinnan 1677 och 1678 åhrs ränthor för Andersöö hemmanett på swäntienarne opföres, 
men icke wijdare, föregifwandes sigh inga medell till någon betahlning hafwa, utan opdrager 
hemmanet Kongl. Maij:tt och cronan, till dess hon får sökia Hans Kongl: Maij:tt om nådhe.  
 Alldenstundh 1679 och 1680 åårs uthlagor restera och inne stå aff sahl. capiten Nills 
Grijps änckias hemman på Andersöön, som belöpa 62 d:r 12 öre s:rm:tt, för huilcka ååhr rege-
mentzskrifwaren Johan Johansson för opbörden swarar, och ehuruwäll änckian hust. Elisabet 
Falck förmenar sigh bemelte åhrs ränthor kunna niuta på sine swäntiernarnes förtiente lööner, 
så är lijkawäll befunnit, att hon effter Kongl. förordningh med des wederlijkar lönen propor-
tionaliter niutitt och resten äfwen som andra att fodra och undfå. Alltså finner rätten skiäligt 
att capitenskan hust. Elisabet Falck utan wijdare oppehåld moste 1679 och 1680 åhrs uthlagor 
med 62 d:r 12 öre s.m:tt betahla.  
 Emot denna domb är under loflige lagmansrätten i rättan tijd appellerat. [fol. 103r]  
 
23. Att oprätta inventarium på Britta Pedersdotters qwarlåtenskap i Wällwijken förordnades 
Anders Ersson i Månssåssen och Pehr Bråddson, med förmahning att deth opsatt blifwer 
såssom ägendomen fans enär hon dödde, och wederböranden kan hålla medh eedh.  
 
24. Jöran Månson fordrar af hustro Elizabett Falck sex r.d:r som restera och äre obetalte på 
dee 17 r.d:r 2 ortt och 8 skil. som capiten Nills Grijp war skyldigh enär Jöran uthreste, och 11 
r.d:r 2 ort till modran på dee 17 r.d:r betaltt och lefreratt, som arflängden d. 31 janu. 1672 
uthwijser. Huar opå hon berättar sigh till Jöran Månsson lämbnat een guldring om tree ducater 
förr än han reste bårtt och icke een penning skyldigh? Men Jöran Månsson nekar aldeles där 
till: hafwandes änckian ingen lijknelsse der till. Den 6 april 1684 skrifwer hon, att alt debet till 
sahl. mest. Jöns är betaltt. Nu sägher hon att qvittencierne i feijgdetijden äre förkombne.  
 Jöran Månsson protesterade på intresse för penningarnas borttowarande. Änckian föregaf 
att sin man 1676, wid heemkombsten ifrå Tyskland, till m:r Jöns fyra r.d:r i smått mynt à 6 
m:k lefwereratt och qvittens i feijgden bårttkommit, huarom herr Elias Thalin aff m:r Jöns 
handlingar wettskap skall hafwa.  
 Så wijda hustro Elisabett Falck äntelligen påstår sin sahl. man till sahl. m:r Jönss Petræ-
um på Jöran Månssons skuldfodran betalt fyra r.d:r à 6 m:k. s.m:tt, och qvittens der på i feijg-
detijden wara förkommit, och hon förmenar i sahl. mest. Jöns handlingar dher om beskedh 
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skall finnas; alltså gifwes henne dilation till des liqvidation emellan mest. Jöns arfwingar och 
leuttnant Jöran Månssons skeer, och där hon då icke gitter bewijsa Jöran Månssons fodran aff 
sex r.d:r wara betalt, måste hon wara betäncht för dem intresse gifwa och dem betahla. 
 
25. Hust. Elizabeth Valentinsdotter angafs restera med fem åhrs [fol. 103v] huussmählingh och 
femb åhrs tijondesmöör af två koor. Rp. att hon både 1683 och 1684 i prästgården sin mähling 
skuritt, men i åhr intett, efftersom [hennes] son måtte wara på camperingen och hon hemma, i 
mehning att få förnöija kyrckioherden på annatt sätt. Hon sägher sigh icke mehra än een koo 
hafft, och meent att när mählingen skiärss så skulle intett tijondesmöör af kohn gifwas.  
 Resolutio. Hust. Elisabeth måste utgöra, som andra, tijondhesmöör, lijkmätigt Kongl. 
resolution, af så många koor hon huartt åår haft, iembwäll och med sex öre silf.m:tt förnöija 
kyrckioherden för huar mälingh hon eij kan bewijssa sig skuritt, och för deth hon detta åhret 
haar tredskatt och sin skyldigheet eij giordt, plichtar hon med sina tree m:k och betala lijka-
wäll mählingen.  
 
26. Trumpetaren Jöran Linn angaf Oluff Nillsson i Wästerhuus uti augusto sidstleden af sigh 
een häst tagit, och han af honom ett stoo att låta gå på huarsin ortt i beht, efftersom inga stoo 
her på öön wille lijdas, och efter åtta dagars förlåpp kom trumpetaren medh Olufz stodh 
tilbaka att ombytha, då Oluff hans häst låtit omkomma, och togh lijkawäll sitt stodh ighen, 
sökiandes sitt skadestånd aff Oluff Nillsson. Hwaröfwer Oluff sig förklarade och sade att dee 
giorde skiffte på någon tijd, men ingen skulle den andras wårda, och om söndagzafftonen 
släptes trumpetarens häst till skogz i godh beeth, och om tijssdagzmorghonen låtit see efter 
honom, då han hade störtt sigh i een diup kiälla och där lågh dödh, warandes med framdelen 
uppe uhr källan.  
 Alldenstundh intett wijdare aftahl emellan trumpetaren Jöran Linn och Oluff Nillsson 
waritt, än dee huar annans häst och stoo skulle släppa till bettz och allenast taga och bringa till 
godh beeth, men icke wårda, och trumpetarens häst efter 1 ½ dygns förlåpp fans i een källa 
störtatt; [fol. 104r] så kan rätten intett finna Oluff Nillsson wara der till wållande och altså intet 
skyldigh den betahla.  
 
27. Joon Pederson i Grubban och Hackåhs sochn beswärade sigh intet niutitt sin faarbroders 
Mårten Olssons försäkringh och contract som kyrckioherden m:r Jöns Petræus d. 21 martij a:o 
1663 skriffteligen författat och besannat, lydandes att Mårten Olsson sin broders son Joon 
Persson opdragit Grubbegården att antaga och bruka, förutan ett tunland som han sielf medan 
han årkar bruka skulle, och uthlagorne för heela gården göra, och effter hans dödh för sigh 
och sine effterkommande all des ägendomb i löst och fast behålla, huilckett på Hackåhs tingh 
den 19 april a:o 1666 uti alla sine clausulis approberat wordet sålledes, att Joon Pedersson 
skall effter bem:te testamente wara närmast Grubbgården besittia, emädan som deth aflinge-
godtz är, framför dee andra hans arfwingar, och skall wara plichtig all bewijslig giäld effter 
Mårten Olsson betahla. På samma papper hafwer befallningman Daniel Bertillson den 2 april 
1666 skrifwit att John Person skall niuta contractet till wijdare ransakan, sedan deth Oluff i 
Räxsiö och Jons fader bytt, skall å annat bythe gåå. Joon Persson klagar sigh eij niutitt Mår-
tens testamente, utan strax effter hans dödh hafwer broderen Oluff och sin fadher Peder Ols-
son deth lösa emellan sigh och änckian delat, tagandes huarsin trediepartt, hafwandes fått igen 
een trediedehl som fadren Pähr deraf bekom. All Mårtens gäldh hafwer Joon betalt, som är 62 
r.d:r 3 ortt 18 skil., der af bekom Oluf i Rexsiö 20 r.d:r: anhållandes att blifwa wid testamentet 
conserverat och handhafder. Där emoth opwijstes een förlijkningh giordt aff Oluf Olsson i 
Räxsiön och Joon Persson d. 30 januarij a:o 1667, sålledes att Joon Person skulle gifwa Oluf 
Olsson för sin odalzrätt i Grubbegården tiugu r.d:r, huilcka han d. 3 januarij 1684 qvitterat 
hafwer. Där [fol. 104v] hoos insinuerades een tingzdoom af den 19 februarij 1668, att Joon 
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Persson skulle betahla till Oluf Olsson i Räxsiö 19 r.d:r som Oluf Mårtenson aff Anders 
Persson opfodratt och eij lefwereratt till Oluf Olsson, huar opå execution d. 8 decemb. 1671 är 
gifwen. Joon Person förmenar sigh bemelte 19 r.d:r betalt, och att förlijkningen som giordes 
d. 30 januarij 1667 är med een annan ophäfwin, huar uti beskedh om dee 19 r.d:r lärer finnas, 
men deth är nu icke wid handen. Änckian hust. Kerstin Andersdotter påminte Joon att Oluff 
på sin sotesängh krafde honom för tiugu richzdal., huar till han nekar. Änckian berättar att 
ingen annan förlijkning är giord än 1667. Grubbegården är af tree tunland skatte, deth Joon 
Pederson will bewijsa utom testamente, om han deth eij niuther 62 r.d:r wara till creditorerne 
betalte, med åthskillige zedlar, somblige qvitterade och somblige intet: warandes sielfwa san-
ninghen däruti twifwellachtigh.  
 Joon Persson i Grubben prætenderade arff effter sin faarbroder sahl. Oluf Olsson i Räx-
siön, som är barnlöös genom döden afgången. Erich Pederson och Mårten Päders söner, som 
äre boende i Norie, som och äre Oluff Olssons broorsöner, fodra äfwen wäll sin arff effter 
Oluf Olsson.  
 Oluff Olssons änckia hust. Kerstin Andersdotter insinuerade att testamentum reciprocum 
emellan sin man och sigh, af inneholdh att den som den andra öfwerläfwer skall utan 
arfskiffte niuta 200 r.d:r in specie, helst efftersom å båda sijdor intett ärfft utan förwärfft är, 
och efter bägges dödh samptl. arfwingarne till arfz komma effter quotan. Joon och Mårten 
angofwo att Oluf Olsson fått sin odalzrätt i 20 r.d:r i Årrwijken strax effter landet kom under 
Swerighe. Rp. att ingen wettskap är derom och begärer änckian blifwa informerat. Der till 
swarandes, att intet bewijs der på fins. [fol. 105r] Item att Oluff sin arff af Grubbgården 20 r.d:r 
fått. Rp. att deth är skiett sedan testamente war giordt.  
 Erich Pederson ifrå Trunheem och Mårten Person sökia information om sin faarbroders 
Mårten Olssons ägendomb i löst och fast, huar till swarades, att Mårten Olsson opdrog gården 
åth Joon Persson, och han een summa penningar för hans gälld måst betahla.  
 Oluff Anderson, som ägher Peders söners syster till hustru, Anna Pedersdotter, opwiste 
een attest effter h. Pähr Skogz berättning att Oluff Olsson på sitt ythersta effter Herrans natt-
wardz annamelsse sagt, att Oluff Anderson skulle gården besittia, och att Joon i Grubban haar 
fått nogh förr på sextijo r.d:r. Om dee andra broorssönerne talte han intett. Månss och Oluff 
Nillsson i Årrwijken war tilstädes och hörde deth samma. Rp. änckian berättar sigh då icke 
wara inne och hörde wäll att h:r Pähr Skogh roptes in å nyo, då Måns och Oluff inne woro? 
Men intet weeth hon om deth tahlet något säija och förmenar deth icke wara skiedt.  
 Effter partternas sambtahl blefwe dee sins emillan sålledes med Oluf Olssons änckia hust. 
Kerstin Andersdotter förlijchte, att hustru Kerstin skall niuta och bekomma i anseende till 
testamentet alla löössören aldeles effter oprättat inventarium den 12 maij innewarande åhr 
1685, och där hoos af hemmanett Räxsiö, hwem deth behållandes warder, till förrådh och 
oppehälle åhrligen i sin lijfstijd niuta twå tunnor korn och ett ängh heller så mycken dugligh 
slått, icke långt ifrå gården belägit, att hon kan der af få så mycket höö huar af een koo om 
åhret kan wäll framfödas, och der till med hafwa nödige huusrum i gården, huar emoth 
änckian hustru Kerstin cederer och afstår sin hafwande rätt och prætension förmedelst testa-
mentet, (emädan så mycket i lööss ägendomb som 200 r.d:r in specie äre icke fins) på Rexsiö 
hemmanet till sin sahl. mans [fol. 105v] brodersöner och rätta arfwa att dehla effter quotan och 
huars och eens hafwande rätt, och ingen af arfftagarena någhon wijdare arfs prætension effter 
sahl. Oluff Olsson i Räxsiö effter denne dagh hafwa skall, utan huar och een särskilt rådande 
om sitt, huar öfwer dee inför rätten handslogos.  
 
28. Johan Pärsson Hammar opbödh första gången Swän Larssons hemman i Tann för 60 dal. 
s:rm:tt, och så wijda han der till obördigh är, så är opbudet i anseende till närmaste slächten 
skett.  
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29. Oluff Anderson insinuerade een lagbuden och lagstånden köpeskrifft på Erich Göhlsons 
hemman i Bergom för 56 dal. s:rm:tt, warandes sidsta opbudet den 9 maij 1684 utan klander 
skiett, dy bewilliades deropå laga fångzbreeff.  
 
30. Tolfmannasynen emellan Hållskafwan och Sembzbona, klagande, och Bergoms män an-
gående Nifzåhsägorna, swarande, betygade i anledningh aff 26 cap. Byggningabalcken L.L. 
sigh effter bästa förstånd och sambwette med oprächte fingher ransakatt, funnit och dömbdt 
rätta rå och skilldnad dem emillan wara, nembl:n. ifrå Sandholmen till Handskehällan, 
huarifrån kohssan är tree streck öfwer nordnordwäst, att rågången blifwer på 4:de streckett 
öfwer södhsödost, och samma kohssa hardt intill broändan wid och öfwer bäcken, där 
Nifzåhs, Sambs och Onsahla skoghen löper tilhopa, aldeles effter Sembsbonas gambla råbreef 
a:o 1385, och så wijda Nifzåssen mistar der igenom een dehl och succumberat, så obligeras 
dess åboer synen betahla, huilcket alt wijdare i sielfwa synebrefwet förmähles.  
 Emot denna dom är i rättan tijdh under lofl. lagmanstingett appellerat.  
 
 
 
 

Rannsakning 15 och 19 januari 1686 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 146v–147v, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3473, fol. 249v–250v, RA. 
 
Anno 1686 d. 15 januarij inquirerades om halfwa Skedomslägdans beskaffenheet, till hör-
sampt föllie af h:r gouverneurens commission och ordre de dato Stockholm den 4 decemb. 
1685, närwarande befallningzmann wälbet:d Jonas Wargh och närskrefne nämbdemänn. 
 Reggort Hemmingsson i Långåker Peder Simonson i Walla 
 Nills Kiehlsson i Bellstad  Nills Jonson i Fillstad 
 Båhl Pedersson i Swedie  Hemming Nillson i Steensgård 
 
Utaf 1666 åhrs afradzbook befins Skedombzlägdan effter Konungh Chrestians breef af anno 
1457 wara skiängt till Oloff Thomsson i Walla och skulle strax samma ödesböhle skattläggias 
effter wärde, som [fol. 147r] copian uthwijser, huilket sedermehra alldrigh skall skett wara, och 
dy bem:tte a:o 1666 afradzlagd för fyra dahl. silf:rm:tt till höga öfwerheetenns nådige resolu-
tion, om samma ödesböhle skall kännas under chronan, efftersom dhet icke i rättan tijdh ähr 
skattlagd, som medfölliande copia af afradzbooken förmår. Åboerne i Walla föregifwa Ske-
domslägdan wara sedermeera skattlagd och oppförd under sielfwa hemmannens skatt och icke 
förr kunnat få fogdens immission derpå. Halfwa Skedombzlägdan hafwer hustro Gertrud 
Nillsdotter i Walla sålt till länsmann Hans Jonson Swanbergh d. 17 november a:o 1669 för 20 
richzdaler, som brefwet uthwijser. Berörde dato d. 17 november 1669 är och een skrifft fattat: 
lydandes att hustro Gertrud besagde halfwa Skedombzlägden till Swanbergh sålt för 20 richz-
dal. och dem uthgifwit för Johan Mattzsons gullsmedz andehl i Swijndahlen, som och afradz-
lagd är 1666 för 1 dal. 16 öre s:rm:tt under Geenwalla gården och Oluf Olsson i Fanbyen, den 
hustro Gertrud i ställe för halfwa Skedombz lägdan possiderar nöijachteligen, efftersom i 
Swijndahlen är skogh och muhlbete, och i Skedom snart ingen och äfwen så i Walla, men i 
Swinjdalen öfwerflödigh skogh och tämmelig gått muhlbete, dessutan Walla berättas intet 
skola kunna blifua behållit. 
 Ett breef af meerbem:tte dato oppwistes, af inneholld att Hans Jonson haar kiöpt ett slåt-
tegodz af Johan Mattzson gullsmedh, Swijndahlen ben:dh, och dhet samma bortbytt medh 
hustro Gertrud i Walla emot Skedom till ewärdelligh ägendomb. Till wittnes Reggort i Lång-
åker, Hemming i Steensgården och Pehr Giöhlsson i Wagle, huilka neka sigh warit tillstädes 
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enär bytett skedde, och eij wetta huru deras nambn och boomerken äre under brefwet kombne, 
doch är Giölssons signete der under. Hustro Gertrudh berättar sigh eij förstå huruledes denne 
skrifft är opsatt, utan bekänner sigh opburne 20 richzdal. af Swanbergh för halfwa Skedom 
utgifwitt för Johan Mattzsons deehl i Swijndahlen, huarwid är att achta dhet Joon Olsson, som 
nu åboor Geenwalla, hafwer mehr än halfparten behållit i Swijndahlen aff [fol. 147v] Geen-
walldz anpartt, och dy gifwer åhrligen i afradh 10 ½ öre s:rm:tt och hustro Gertrud 7 ½ öre 
dito, huilken dehl Johan Mattzson gullsmedh hafwer köpt anno 1663 d. 21 martij utaf Mårten 
Jonsson i Måhlstad för 9 r.d:r och der å tagit fastebreef d. 31 augusti a:o 1664. Mårten 
Jonsson i Måhlstad betygades fuller des utan hafwa nöijachtigh slått och uthrymme till sitt 
skattehemman i Målstad. Icke des mindre höltz nödigt afhöra honom sielf derom. 
 D. 19 [januari]. 
 Mårten Jonsson föregifwer sigh intett wetta dhet Swijndahlen skulle wara chronones 
afradzlandh, då han anno 1663 sinn dehl deraff nödgades sällia för 15 dal. s:rm:tt, att kunna 
dermedh uthlösa sina syskon och inbörda fadershemmannet i Måhlstad, utan anno 1666 blef 
dhet af commissarierne rächnat för chronones enskylt: sökiandes nu att få samma dehl emoot 
bekombne 15 dal. s:rm:tt inlösa under gambla bohlbyenn, helst emedan som alla tree grannar i 
Mållstad och Joon Nilson i Geenwalla hafwa allenast ett halfft afradzlandh i Gilleråsen och 
ingen heemslått, och enär wåthachtigh sommar är, ringa nytta af Gilleråsen kan hafwa. 
 Sålledes wara ransakatt och befunnit, betyges etc. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 11 september 1686 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 212r–212v, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3473, fol. 312r–312v, RA. 
 
Anno 1686 d. 11 september hölltz extraordinarie tingh på Frössöön, närwarande befallningz-
mann wälbetrodd Jonas Wargh, och desse såto i nämbden. 
 Reggort Hemmingsson i Långåker Peder Biörson i Haara 
 Peder Simonson i Berghe  Anders Erson i Månsåhsen 
 Swän Jonson i Knyttha  Oloff Olsson i Walla 
 Nills Kehlsson i Bällstad  Nills Anderson i Fanbyn 
 Peder Bråddson i Imnäs  Peder Olsson i Giähle 
 Hemming Olsson i Wästbyen Båhl Pedersson i Swedie 
Dato angafs dragon Peder Mårtenson Sijk, till tiugu åhra gammall, barnfödd i Nääs sochn och 
Åsom by, hafwa bohlat med köör [kor] och skiuth [skjutshäst], huarom han tillfrågades och 
bekände sig så giortt hafwa, och det frijwilliogt för sin cammerath dragon Thomas Hellsingh 
uti Ståcke by här på Frössöön nyligen bekänt, efftersom han sin syndagerningh derutinnan 
intett längre kunde förtijga. Thomas Helsingh haar deth sagt för chergeanten Daniell Grijp, 
och han för felttwäbell Johan Bengtson, och han för capitenleuttnanten manhaftigh Anders 
Curj, som effter denne skickatt och frågatt dherom, och han strax tillstått samma synd och 
ogärningh, och nu omständel. bekäntt som föllier, nembl. 
 A:o 1675 el. 1676 hafwer han fölgt sina föräldrar till Norie, 1677 om sommaren bekänner 
han sigh uti Norie häfdatt sin samsyster Britta Mårthensdotter, som är ett heller tuå åhr äldre 
än hann och ännu tienar i Norie, berättandes henne i förstonne sträfwa der emooth. 
 1678 om sommaren, då han wallade booskap hoos Oloff i Duklätten bohlat een gångh 
med een hans koo, och näst tillförne med ett hans skiuth een gångh. 
 1683 tientte han her i landett hoos Olof Olsson i Kluxåsen uti Nääs sochn och Brunflodz 
tinglagh, och om wintteren enär han effter wed och höö körtt, åthskillige gånger med ett hans 
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röda stodh, som gammaltt [fol. 212v] är, bohlatt. Samma wintter bekänner han och sigh åthskil-
lige gånger bolatt med hans skiällko af hwijt färga och swartt om linbogan och kallas Öhr-
swartt. Item bohlatt med een sugga som Knuth i Kluxåsen ägde, sammalledes med Olof Ol-
sons täfwa [hynda] af huitblack färga. Item med een hans hwijta geeth een gångh. 
 1685 bekänner han sigh wara sinnatt att bohla med een Lars Olssons koo i Grönwijken, 
och wid dett samma haar pijgan Elizabetta kommitt gåendes i fähuset, då han afstått med sitt 
elacka opsåth. Och om wåren bekänner han sig bohlat med Lars Olssons bruhna skiuth, deth 
han sedan borttbytt i Finnmarken. 
 Om sommaren haar han bolatt med Måns Gulichsons unga bruhna stodh i Bierme by. 
 1686 om winttren war han till qvarteer hoos Nills Halfwarson i Ståckrijs i Sunne sochn, 
och bolatt i mörkrett med een hans koo som stodh på norra sijdan näst den efftersta, den han 
intett sågh och weeth nambn oppå. Förledne wåhr med ett hans bruna tämningzstodh een 
gångh wäster i ängiet, då han körde effter roofwedh. 
 Såsom Peder Mårtenson friwilliogt bekäntt sigh hafft tijdelagh medh oskiälighe diur, och 
deth samma inför rätten tillstått; altså dömmes hann effter 14:de capitlett Högmålabalken 
Landzlagen att mista lijfwett, och med dee oskiälige diur handlas och förhålles effter bem:tte 
capitels inneholld. Doch detta tillijka med deth han i Norie i sin barndom sin syster häfdatt, 
under höglofl. Kongl. Swea hoffrättz nådige skiärskådande och omdömme underdånl. lämb-
nat och heemstältt. 
 
 
 
 

Ting 25–28 september 1686 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 222r–229r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3473, fol. 321v–328r, RA. 
 
Anno 1686 den 25, 27 och 28 september medh allmogen aff Sunne tinglagh, præsente prætore 
och nämbden. 
 Reggort Hemmingsson i Långåker  Peder Simonson i Berga 
 Peder Biörson i Haara   Peder Bråddson i Imnäs 
 Nills Anderson i Fanbyen  Nills Jonson i Fillstad 
 Anders Erson i Månsåsen   Båhl Pedersson i Swedje 
 Nills Jonson i Bällstadh   Oloff Olsson i Walla 
 Hemming Olsson i Wästbyen  Peder Olsson i Giähle 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:tz placat om siötullens erläggiande. 
 
2. Påstmästaren Swän Danielsson skuldgafs hafwa belägratt Lucia Fastesd:r [fol. 222v] ifrå 
Hammardahl och Sohlbergh och aflatt barn tillsammans, huilka tilstå lägersmålet: warandes 
bäggie ogiffte, dy blijr deras saak nembl. Swän Danielsons effter 3 capit. Gifftmålabalcken 
Landzlagen 40 m:k och hennes effter praxin 20 m:k. 
 
3. Dragon Erland Swänsson ifrå Småland bekänner sigh wara laghgifft medh Anna Olssdot-
ter i Floda sochn uti Södermanland och Löfås by, därest hon än wara skall, och icke på fem 
åhrs tijdh af henne hördt, och belägratt Karin Pedersdotter ifrå Rasten och aflatt barn till-
sammans, som föddes förledne påsketijdh, dhet hon och tillstår. Altså plichtar han effter 
Kongl. Maij:ttz straffordningh medh åttatijo dahl. s.m:tt och kånan fyrattijo d:r s.m:t. 
 
4. Dragon Erich Hermanson ifrå Roslagen och Frötuna sochn tillstår sig häfdat kånan Segrid 
Mårtensdotter ifrå Mårttsundh och aflatt barn tillsammans, som läfde i siu weckor, och tillför-
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ne lägratt aff ryttaren Lars Kijhl, och derföre plichtat och bött 20 m:k. Och såsom Erich 
Hermanson haar häfdat kånan Segrid Mårtensdotter, så böte han effter praxin allenast 3 m:k 
och hennes straf effter Kongl. resolution fördubblas och blijr 40 m:k. 
 
5. Dragon Johan Pederson Lustigh angafs af Nills Anderson i Fanbyn och Nills Jöranson i 
Åkerängh a:o 1684 om hösten stuhlitt hoos Måns Olsson i Åkerängh, som är deras wärdh och 
saken dem lämbnat, effterfölliande perzedlar, nembligen een swartt klädeskåpa, 3 alnar grått 
kläde, ett paar skinbyxor, een mässingzkittell, een malmgrytta om 1 pund 5 m:k, kopparmyntt 
27 dal., een wallmarsråck, een tänkanna, een täntallrik, een räfskinsmyssa, 60 kakor biugg-
brödh [kornbröd], 8 m:k talgh och 1 pund ull. Rp. att han tillijka medh dragon Chrestian Kåck 
och Erich Sahlström stulit kåpan, klädet, skinbyxor, mässingzkittelen, malmgrytan och tuå 
strijghsäckar, och dragon Peder Ryss waritt i rådh med dem derom, men intett fölgde, dåch 
niutett sin dehl af tyfgodzett och sakerne förwaratt på Prästholmen, [fol. 223r] hardt wid Sunne 
kyrkia uti een hööladu och pass fiortton dagar der effter alla fyra folgdtz dijth och dädan tagitt 
gråklädett, och Johan, Chrestian och Peder Ryss dhet buritt till Rödöön och såltt till rust-
hållaren Nills Flinck, och fått derföre sex dahl. kopp:rmyntt och dem i fyra delar bytt: berät-
tandes Nills Flinck fråga huar dee klädet fått, och dee sagt sig deth stulit i Åkerängh. Sedan 
blef han förordnat under capiten Carll Rutenkrans compagnie och intett frågat effter deth 
öfrige: nekandes sig stuhlitt eller wetta af dee andra sakerne, såsom penningarna, tänkannan, 
täntallriken, 60 kakur kornbrödh, 8 m:k talgh och 1 pund ull. Honom påmintes på krigzrätten 
dhet bekänt, men han nekar alldeles dertill: berättandes sigh stölden lijten tijdh der effter 
oppenbara för Jacob Blombåck, som intett dertill swaratt och ingen dehl niutitt. Chrestian 
Kåck och Erich Sahlström äre förrymbde. 
 Peder Ryss examinerades och förehöltz Johan Lustigz angifwande, att han waritt med i 
rådh att stiäla i Åkerängh, huartill han nekade, då Johan förklarade sigh och sade att Chrestian 
Kåck sagt deth för Peder sedan stölden war giordh, huartill han och nekade. Ytterligare att 
Pehr Ryss war med på Prästholmen då klädet dädan togz och fölgt till Flincken och deth buritt 
och fått sin dehl af penningarna. Han nekar folgdt till holmen effter klädet och ingen dehl 
deraf fått, doch bekänner sigh folgdt Chrestian till Rödöön. Johan Lustig berättade honom 
bära klädet om lijfwett på sigh. Rp. att Chrestian bad honom derom, och han frågade icke 
huarest han deth fått, doch kunde han förstå dhet icke rätt fångitt wara. Nills Flinck berättade 
att Peder af dee sex dal. fick tuå dal., dhet Johan och sade, dertill Peder omsider intett neka 
kunde: beklagandes sigh wara dherutinnan förförder. 
 Peder Ryss nekar sigh fölgdt Chrestian och sålt mässingzkettelen. Nills Flinck föregifwer 
att Chrestian och een dragon till kommo om natten till honom och hade een kåpa och een 
mässingzkittell och Chrestian kallade honom Pelle Ryss, och gaf sex m:k för kettelen, men för 
kåpan intett, hafwandes tilbudit Johan Lustigh kåpan, den [fol. 223v] han intett emottogh: 
säijandes omsider att Peder Ryss war med Chrestian. 
 Dragon Erich Palmquist tillwittes af Johan Lustigh hafwa emottaghitt skinbyxorne, som 
söndersprättade woro, att göra deraf tuå paar handskar och wiste huar dee deth fått hafwa, 
men aldrigh fick han eller Kåcken handskarna deraf. Item att dee för honom heela stölden 
oppenbarade, huartill Erich swarade att han intett wiste att deth waritt byxor, utan emottagit 
deth ihoopbundit, som han eij opplöste: frågandes dem icke huarest dee deth fått och sedan 
lämbnat dhet åth Chrestian: föregifwandes sig intett aff deras tyfnad wetta den tijden. Johan 
Lustigh påstår sin relation och Palmquist nekar. Jacob Blombåck nekar att Lustigh oppen-
baratt sigh tyfnaden i Årrwijken, men han urgerer deropå: föregifwandes sigh derpå kunna 
döö, och Jacob nekar som förr. 
 Rusthållaren Nills Jönson Flinck tillstår sig köpt 3 alnar kläde för sex dal. kopp.m:tt och 
een mässingzkittel för sex m:k kopp.m:tt, och för kåpan ingen fyrick [ingenting], mädan som 
den af ringa wärde war: kunnandes intett neka sigh wetta deth dee dhet stulitt hafwa: framwij-
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sandes kåpan sönderskuren, den han sålt till länsman Anders Pederson i Mohra uti Sillis-
dahlerna för tuå richzdal. eller 2 tålfft lijar, och igenhämptatt effter krigzrättens befallningh, 
som länsmanns sons Anders Moriens breef af d. 14 augusti sidstleden uthwijser. 
 Måns Olsson i Åkeräng känner till sigh framwiste kåpa, men föregifwer den wara sedan 
myckett slitten och stofferatt kring om medh silkesbandh, och att plijsskragan war bredare, 
huartill Johan och Nills nekade: föregifwandes inga band der waritt och samma kraga. På 
klädett syntes stofferingh till tuå finger bredh waritt, och att samma kraga effter bredden der 
sutitt. Måns berättar oppwiste mörka kläde intett af sitt wara, utan deth war grått och fijnare 
och köptt à 6 ½ ortt: berättandes Nills Anderson Flincken sagt sig alt kläde fått i Hammardahl, 
och att på krigzrätten sades, Flinken deraff giordt sigh een jacka, huartill han nekar: be-
rättandes sigh [fol. 224r] een grå jacka hafwa och klädett köpt i Hedemora för 4 ½ dal., som 
skedde förr än stölden giordes. Jacob Blumbåck berättar sigh eij annatt förstått än Flinck af 
klädett giortt sigh een jacka, och honom derom frågatt och intett swaar fått, men han nekar, dy 
måtte jackan wijsas och besees. 1 ½ aln kläde såldt åth enn drängh i Ström sochn, som heeter 
Jöns Arfwedson. Nills Flinckz jacka besågz och Måns sade den wara alttför liuus och att deth 
borttkombne war lijtett mörkare: nekandes alldeles jackan af sitt borttkombne kläde wara. 
 Actores Nills Anderson och Nills Jöranson föregifwa att Jacob Blumbåck angifwitt sigh 
willia opröija tyfwen och skaffa dem tyfnaden ighen, om dee wille gifwa honom nöije der-
före, och dee gifwitt honom sex dal. k:rm:tt, som Jacob tillstår sigh fått och med Erich Palm-
quist förtärtt, och bäggie fölgdtz till Nills Flinck och sagt att dett är kunbart honom tyfgodzett 
ifrå Åkerängh köpt, och om han wille dem förlijka, wille dee saken nedertysta, och han dem 
gifwitt första gången 3 dal. s.m:tt och andra gången 3 richzd:r specie, huilka dee och sins 
emillan delatt.  
 Sedan kommo actores till honom och han dem gifwitt, som han berättat, såsom på förlijk-
ningh een ducat och sex dahl. kopp.m:tt, men dee neka dem skola tagitt i förlijkningh, utan fö-
regifwa såsom till widermälo och dy satt penningarna ifrå sigh. Blombåck och Palmquist före- 
gifwa sig till änskyllan af åklagarna hördt att een ryttare i Rödön skulle köpt tyfgodzett, huar-
till dee neka och säija att Jacob så berättatt först, och sedan hafft dem med sigh till Flincken. 
 Nämbden togh saken i betänckiande och eenhälleligen beslöto som föllier, nembl. 
 Såsom aff föregående ransakningh befins först att Johan Pederson Lustigh och Chrestian 
Kåck hafwa om hösten a:o 1684 stulitt åthskillige pertzedlar hoos Måns Olsson i Åkeräng, 
wärderade [fol. 224v] tillsammans för 30 dal. s.m:tt, huaraf är till rätta kommit och igennfått 15 
dalers wärde, och Peder Ryss öfwertygat waritt med enär klädett sålldes och niututt 21 ⅓ öre 
s.m:tt, och rusthållaren Nills Flinck tillhandlatt sigh witterl. af tyfgodzett 12 dal. s.m:ttz wär-
de; huarföre finner rätten skiähligt, såwijda inga skiähl producerade äre, att Erich Sahlström i 
tyfnaden waritt dehlachtigh och någott deraf niutitt, att Johan Lustigh skall swara för 14 dal. 
21 ⅓ öre och Peder Ryss till 21 ⅓ öre, huaraf föllier effter Kongl. Maij:ttz strafordningh att 
Johan Lustigh dömmes att betala tree gånger så myckitt som tiufften war, som blijr 44 daler, 
och Pehr Ryss äfwen så, som belöper 2 dahler, jembwähl och skall Johan Lustigh effter 
högstbem:tt strafordningh restituera och betala dee bortkombne och skingrade perttzedlar med 
7 dal. 5 ⅓ öre och Peder Ryss 21 ⅓ öre. Rusthållaren Nills Flinck beträffande, som witterl. 
något af tyfgodzett sigh tillhandlatt, dömmes att mista sina derföre gifne penningar och böta 
40 m:k, och wari eij man des bättre, och tagi Måns Olsson sitt åther. Chrestian Kåck, som 
lijka dehlachtig med Johan Lustigh i tiufften waritt, och förrymbd till Norie, gåås förbij denne 
gången. 
 
6. Jonas Olsson i Wagle angaf sigh förledne höst blifwa stulen i Wagle fölliande perttzedlar, 
aff Lijttz tinglagh inlagde, nembl. 9 st. fåårskinn, 2 3/5 decker båckskinn och een gammall 
reenshud, och af sitt egitt 1/2 skålpund ijster, 1/2 lispund smöör, 1/2 lispund ost och een halff-
tunna rogh, som hann förmenar Jacob Blumbåck hafwa stulitt, effter pijgan Britta Larsdotters 
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berättelse, som då tientte i Frössö länsmansgårdh hoos Lars Johanson, huilken förhördes och 
berättade att Jacob Blumbåck och Erich Palmquist om een affton tagitt een hållhäst, som Olof 
Olsson i Walla ägde, och körtt bortt allena utan skiutzbonde, och wore pass tuå tijmar bortta, 
och om morgonen förbödh länsmanshustrun henne taga ärterijs up i nattstufwan, [fol. 225r] och 
lijkawäll sedan dijth gått och sedt båckskinn under ärterijsett liggia, och om morgonen hafft 
een fyrkanttig ost om ett halfft pund och tilsammans ätitt, och ingen ost hade länsmann den 
gången, och om morgonen gått bägge till Rödöön och Jacob tilbaka kommit middagztijden, 
men Palmquist folgt munsterskrifwaren Beniamin von Huedstroph seent om afftonen, den 
tijden folkett skulle gå till sängz, till länsmansgården, och Beniamin allenast drögt een lijten 
stundh, då länsmanns hustrun tagitt af denne någon söm och befaltt henne läggia sigh, dhet 
hon måtte göra, och hörde dem skohla taga Olof Olssons häst til Rödöön, deth dee och giorde, 
och Palmquist fölgde Beniamin till Rödöön ighen, och andra dagen middagztijd med hästen 
kom tilbaka, och Oloff Olsson berättar sigh sin häst på hållett hafua utan skiutzbonde, och 
länsman sändt hästen tilbaka och tolf öre k:rm:tt. Jonas Olsson berättar ryttaren Hans Johan-
son Harff sagt sigh waritt i Rödööns prästegård enär Palmquist med skinnen dijth waritt, och 
sedt honom af Beniamin fått sex dal. och blifwitt förmantt låta bönderne för skinnen få betahl-
ningh, huilken ähr borttrest och icke tillstädes. 
 Den andra pijgan Märitt Jacobsdotter berättar sigh samma affton blifwa skickatt till 
herrgården, medh een bark hudh, och då wore Jacob och Erich i länssmansgården, och enär 
hon een stundh eller tuå töfwatt effter betahlningen och war heemkommen, kommo strax der 
effter Jacob och Erich in i stufwan, som warit bårtta: wettandes intett huart uth, men Britta 
sagt dem warit till Wagle, som berättar sigh intett nämbdt Wagle, utan sagt att hon kunde af 
deras åthforor förstå dem waritt åstad och fått någott till bästa. Märitt berättade att Beniamin 
kom något seent andra afftonen, och wid deth samma haar hon lagt sigh och han frågat huem 
som i sängen lågh, och een stund der blifwitt, och Palmquist fölgdt honom bårtt med häst, och 
Palmquist daghen effter kommit tilbaka. Hon berättar sigh af een suur ost få allenast een 
skårpa och eij sedt mehra deraff. Jacob och Erick gått bårtt första [fol. 225v] dagen och Jacob 
igenkommitt, och Erich folgt Beniamin om afftonen dijth och dädan: berättandes länsman då 
ingen ost äga. 
 Jacob Glumbåck[!] förklarade sigh sålledes att Beniamin hade opköpt åthskillige slagz 
skinnwahrur, af mårdar, gråwärck hermlijn och båckskinn och lagt opp i cammaren, och båck-
skinnen öfuer åtta dagar der legatt, som inlades förr än han reste åth Medelpad, och Palmquist 
sydt åth Beniamin och gått till Rödöön och fått nije dahl. i arbetzlöön, berättandes Beniamin 
om afftonen komma ifrå Halfwarsgärde, och då fölgde Erich honom till Rödöön effter arbetz-
löönen: föregifwandes och att båckskinnen icke lågo under ertterijsett, utan ofwanpå. Item att 
han fick een rund lijten ost af Joon Ersons hustru i Östbergh för hållmästarelöön, den Britta 
intett sägher sig sedt, och att han war hållmästare för än hon kom dijth i tienst. 
 Erich Palmquist nekar sigh waritt till Wagle och der stuhlitt, och berättar föllia Jacob till 
Beniamin, som gick der ifrå middagztijdh, och han blifwitt quaar till affton och folgt Benia-
min öfwer sundett, och sedan gått först till Halfwarsgärde och sedan till länsmansgården, der-
från till Rödöön med een hållhäst, och hafft hästen tilbaka morgon effter, och då fått aff 
Beniamin för sitt giorde arbette 7 ½ dal. kopparm:t, kunnandes sigh eij påminna om någon ost 
i länsmansgården, men mård- och båckskinnen förde han der ifrå. Båckskinnen lågo op i natt-
stufwucammarenn. 
 Länsmann Lars Johanson och des hustru äre reste till Norie och wäntas tilbaka. Jacobs 
hustru, som och der war, är och bortta neder till Medelpad i Tuhna sochn. 
 Saken togz i betänckiande och pröfwades skiäligt den opskiutta till ofwanbem:tte persoh-
ners och Beniamins ankombst. 
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7. Dragon Johan Lustigh skuldgats hafua aflatt oächta barn medh Segrid Mickellsdotter ifrå 
Medelpad i Tårp sochn i Hualsta by, och barnett föddes snartt för tuå åhr sedan och än i lijf-
wett ähr, [fol. 226r] dhet dee bäggie bekänna och tillstå under ächtenskaps låfwen wara skett; 
och han lijkawäll några gånger stuckitt sigh undan rättegångz tijmorne, och will henne ächta, 
men hon, såwijda han medh tyfwerie sigh försedt, will medh honom intett wijas, fast han 
henne ächtenskap privatim tilsagdt; altså plichte hann effter 3 capitlett Gifftmåhlabalken L.L. 
med sina 40 m:k och Segrid effter praxin 20 m:k. 
 
8. Ryttar Carll Olsson prætenderade till chronhemmannet i Årrwijken, som kallas Kyrckby-
gården, fölliande ängier ifrå Räxiögården, nembl. 
 Röängiet 6 à 7 skrinder höö, halffpartten emot Anders Påhlsons i Högom. 
 Betsken lägde slått wid Räxiöåkeren. 
 Breyxa lägde slått hardt wid Räxiö och Röängiett. 
 Hoopslåtten wid gården derest een ladu ähr som sönderdehlatt waritt. 
 Ett hästehödrohl slått medh tuå små ladur. 
 4 eller 5 st. staargolff i Hohlsiömyrorne. 
 Stödiandes sigh på een doom gifwen d. 2 aprilis a:o 1639, af innehåld att såsom gamble 
Oluf Olofsons i Årrwijken all köpte jordegodz är förbruttit under norske kronan, och icke 
hans barn tillfallit, emädan som han war hemma i sidsta swenska fejgde etz., och hans änckia 
dhet sedan böxlatt för sin mågh Anders Gregerson, och effter honom Nills Persson, som fick 
hans effterlefwerska, dhet han niuter i sin lijfstijd utan böxell, huar emoot exciperades och 
inwändes som föllier, att Hög[om] haar wähl ägor i Räxiön, men gambla breef skohla uth-
wijsa att Räxsiö man och Högom köpt och arfft ägor ifrå Orwijken, som icke wid handen äre. 
Carll föregaf att Kyrckbygården och Högom för gammalt waritt broorsbythe, och huru skulle 
den ena få behålla sitt och den andra mista. Dertill swarades, kan hända att Räxsiön waritt 
äfwen så, emädan som alt een man ägde. Räxsiön och Kyrkbygården och bägge byarne äre 
hardt wid huar andra och ingen by emillan, och Högom eij så myckett som Kyrckbygården 
prætenderer. 
 Dee påberopade brefwen om äghorne moste oppwijsas och öfwersees på nästa laga tingh, 
då ett sluth i saken ske skall. [fol. 226v]  
 
9. Maior Carl G. de Charlier fordrade genom [f]älttwäbell Johan Bengtson effter fullmacht 
den 24 huius af gamble postmästaren Hans Larson Biörkmann effter hans obligation 25 dahl. 
s:rm:tt. Rp. att han är dem skyldigh, men haar prætension hoos h:r maioren på 16 dal. s.m:tt 
för 1677, 78, 79, 80 och 1681 åhrs postpenningar, och hoppas att dee 16 d:r blifwa på dee 25 
dahl. kårtade och goda giorde, helst emedan som han forceras af generalpostcontoiret för alla 
åren giöra redo, som och Anders Skragges breef af d. 16 martj 1683 derom till honom lyder, 
doch begärer specification på alla frijbreef. Feltwäbell föregaf att h:r maioren såwähl som 
andra officerare uti krigztijden hade frij post, och sedan haar hann esom offtast uti herr 
öfwerstens absens commenderat reghementett, och måst hålla correspondentz och icke obligat 
postpenningar betahla. Hans Larson hade dhet förtroende till herr maioren om förnöijningh, 
men feltwäbelen badh honom liquidera först och sökia sin betahlningh och icke blanda ett 
wist med owist. 
 Såsom Hanns Larson intett haar fullgiortt sin obligation och betaltt dee läntte 25 dal. 
s.m:tt af herr maioren, utan söker deraf göra sigh betaltt sexton dal. s.m:ttz prætension för 
några åhrs postpenningar, som oliquiderade ähre; altså finner rätten skiäligt att dömma Hans 
Larsson att honorera sin förskrifningh och bem:te 25 dal. s.m:tt utan oppehåld betahla, och 
icke ett owist emot ett wist kårtta, och söke Hans Larsson h:r maioren om postpenningarne 
som han bäst kan och gitter. 
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10. Hustro Kerstin Siuhlsdotter i Hägle tiltaltte för detta länsman Hans Larson för deth han 
oppfördt hemmannet för öde, som aldrigh war öde. Rp. att Öhne Siuhlsson, hennes broder, 
blef 3:dieman, och rymbde till Norie, och [hans] hustru brukade dhet lijtett 1676 och 1677, 
och sedan fick Hållger Linwäfware dhet på tree åhrs frijheet, huaraf han 2:ne nöth, och dhet 
3:die denne Kerstin: warandes huarken ödeslängderne eller huusarmslängden och frijheetz-
brefwett tillstädes, dy måtte saken till nästa ting beroo, [fol. 227r] då gamble sochnskrifwaren 
Jonas Kuth skall besagde längder oppwijsa att öfwersees. 
 
11. Kyrkiowärden Hemming Olsson i Wästbyen insinuerade Hans Larsons obligation af den 
2 augusti 1677, att betala 1675 åhrs kyrkionnes tertiall i Sunne tinglagh 77 dal. 20 öre s.m:tt 
af 1677 åhrs ränttor effter ordre, huar oppå æconomus herr Elias Oldbergh i tuenne poster 
quitterat 36 dal. s.m:tt. Uthi Jacob Skarmans rächningh på tinglagett 1677 åhrs ränttor äre 
bem:te 77 dal. 20 öre afförde och goda giorde. Hans Larson föregifwer någhott wijn wara 
derpå lefwereratt, dertill Hemming suarar att tagne wijn är betaltt, men Båål i Swedie berättar 
Sunne kyrkia fått 3 kannor spanskt wijn och betaltt derpå tolf dahl. kopp.m:tt. Hans Larson 
sägher, kannan kåsta 7 dal., och att någhra hemmans ränttor stå inne samma åår, som före-
gifwa sigh till dragonerne ränttan betaltt, och dhet intett med quittens bewijsa kunna, iemb-
wäll och att fendrick Damin mehra fått deraff än honom bordt. 
 Såsom Hanns Larson är effter sin obligation d. 2 augusti 1677 till Frössöö och Sunne 
kyrckior för deras 1675 åhrs tertial blefwen skyldigh 77 dal. 20 öre s.m:tt af 1677 åhrs ränttor 
att betala, huilka honom i rächningen äre gode giorde, och derpå allenast till kyrckioförstån-
daren h. Elias Oldenbergh 36 dahl. s.m:tt lefwereratt; altså dömmes han uthan drögzmåhl att 
betahla resten, som är 41 dal. 20 öre s.m:tt, och der Sunne kyrkia är någott skyldigh dhet 
åhrett eller annat för wijn, så söke han liquidation med sina 1677 åhrs uthlagor som han före-
gifwer, så söke han dem lagligen effter afsagd doom d. 10 januarij 1684. 
 
12. I lijka måtto krafdes Hans Larson för 1677 åhrs tertiall aff Frössö kyrcka, huartill han 
nekade: föregifwandes sig intett dermed hafua beställa. Sochnskrifwaren Jonas Kuth sade sig 
lefwereratt tijonde förslagett och rächningen dher öfwer till Jacob Scharman; altså är nödigt 
dhet af honom infodra och söka information om des sammanhangh, då rätten will hielpa till 
ett lagligitt sluth. [fol. 227v]  
 
13. Anders Pederson i Berga angaf dragonerne Carll Pederson Båra och Peder Erson Stoor-
gårdh af sigh in julio sidstleden uth på markan stulitt ett åhrs gammaltt fåår och deth slachtatt 
och förtärtt i Peders quarteer uti Mällbyen, som hans wärdh Anders Olson förmärcht och 
angifwitt, huartill dee bäggie beiakade och bekände sigh ett ungt fåår i skoghen stuhlit och 
consummerat uti Peders logemente, och skinnett förwaratt i skoghen. 
 Nämbden voterade samptl. dem såsom gårtyfwar att mista lijfwett. 
 Alldenstundh Carll Pederson Båra och Peder Erichson Stoorgård bekänna sigh uth på 
marken ett fåår af Anders Pederson i Berge stullitt, slachtatt och förtärtt; så dömmes dee effter 
2:ra capitlett Tyfmålab. L.L. att mista lifwet, doch uti underdåhnödmiukheet under höglofl. 
Kongl. Swea hofrättz nådige och höghrättwijsa omdöme och äntellige resolution heemstältt. 
 
14. Emellan hustro Britta Tohlsdotter i My och sonen Erich Olson blef så afftahlatt och slutitt 
att Erich skall antaga chronhemmannet i Wagle och Myy gamble afradzland, och åhrligen 
gifwa sin moder till förrådh 1 ½ tunna korn och födo åth een koo, heller så mycken slått som 
gode männ kunna anslå dertill: förståendes så länge och i synnerheet som Myy intett mehra 
blijr graverat än deth nu är. 
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15. Om Erich Ersons hemman i Miälle ransakades och af nämbden på sinn edzplicht betyga-
des att hemmannet i långhan tijdh, då af een, då af annan brukatt och illa häfdatt wordit, och 
sidsta åhren af frambledne archliemästaren Oloff Erson Berghman, och i krigztijdenn gerdz-
gårdarne merndeels opbrände och gården och merndeels förfallen, och åkeren icke allenast 
wahnbrukatt och uthmattat, uthan och 1683 lagdt i fast lägde, så att nämbden intett kan see 
och pröfwa någon kunna dhet opbruka och bringa i fullt bruuk och [fol. 228r] byggia och repa-
rera gården under fyra åhrs frijheet, och der dhet bewillies och skeer, så antager Peder Olsson 
i Önne dhet. 
 
16. För detta länsmann Hanns Larson Biörkman insinuerade een rächning af den 9 september 
1685 på befallningzmanns Jonas Flodins tree åhrs kåsthålld förledne fejgde sielf fembte: be-
gynnandes ifrå Johannis 1678 till sidsta februarij a:o 1681 och rächnar à 5 öre måhltijden, 
som belöper sigh till    [s.m:t] 
 3656 måltijder à 2 om daghen  570: 10 
 1825 kannor öhl à 1 stoop till huar mååltijdh 228:   4 
 Brännewijn huar morghon à 1 öre    57:   1 
 12 tunnor öhl till främmande à 6 dal.    72:   –  
    927: 15 
 Dertill med bekommitt een reflatt bössa för     6:   – 
 Ett paar pijstooler för       4:   – 
 Een ducat       4:   – 
 3 stycken sölfwerskedar       3:   – 
 1/2 kanna spanskt wijn       1:   – 
      18:   – 
    945: 15 
 
 Huar opå han 1678 opförer sig till begynnellse på kåsthållet bekommitt 10 dal. s.m:tt och 
skall altså restera 935: 15, begärandes blifwa erhållen wid Kongl. Maij:ttz gästgifware ord-
ningh, och niuta der effter betahlning, huar öfwer befallningzman sigh förklarade som föllier, 
nembl. 
 Att Hans Larsson spaar sanningen så om tijden som personerne, iembwähl och sielfwa 
gästningen, emädan som hann alldrig medelst ämbetes sysslor i fejgdetijden hade tillfälle och 
låf een wecka i sänder wara stilla, utan då till een, då till annan ortt reesa, och skulle han 
kunna obligeras i dee tijder betalla all extraordinarie skiutz och giästningh kring om landett, 
så hade många fogdelööner på ett åår opgått, och haar huart tinglagh godhwilliogt förskuttit 
hielp till länsmännernes understödh, och i dett anseende hafwer Hanns Larson och niutitt 
wedergällningh och gifwit honom 10 dal. s.m:tt såsom till discretion och mehra honom intett 
ärnat och täncht, huarom agerades på tingett a:o 1684, då han war nögdh [fol. 228v] medh 
åthniutne refusion, huarmed Hans Larson intett will sig benöija, utan prætenderade effter 
Kongl. Maij:ttz giästgifware ordning sin förnögningh. Befallningzman föregifwer sig alldrigh 
någon bössa eller pijstohler på kiöp tagitt, eij heller påminner sigh dem fått, men der dee i 
hans gömmor finnas, så cederer han dem gerna. Sammalledes om ducaten, der han kan bewij-
sas den wara lefreratt och icke i rächningh niutten. Een skedh är honom förr god giordh och 
een om 1 ½ lod skall wara förärtt till ett kruuslåckzbeslagh, huartill Hans nekar, och Flodin 
säger, såwijda han tager sina ordh igen, kan han den wähl betalla, men af den 3:de skeden 
weeth han intett, och om wijnstopett är i förra action mentionerat. Befallningzman påminte 
sigh att bössan blef honom föräratt, huartill Hans Larson nekar: protesterandes Flodin emoot 
Hans Larsson som honom oförskyltt så hoos Hans Kongl. Maij:tt, som herr gouverneurens 
excell:tz traducerat hafwer, och dy begärer på honom reconvention. 
 Nämbden voterade samptl. som föllier. 
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 Såsom Hans Larsson Biörkman på extraordinarie tingett d. 10 januarij a:o 1684 cederade 
sin förmente prætension af befallningzman Jonas Flodin för gästningh i sidstledne fejgde 
emoot dee 10 dal. s.m:tt han bekommitt aff befallningzman, och den refusion honom för 
uthstådde beswäär och gestningh i krigztijden samma dato blef tilldömbdt aff tinglagett att 
niuta; altså pröfwar och finner rätten skiähligt att opphäfwa och annihilera Hans Larsons ford-
ran för prætenderade kåsthålld och gästningzp:g:r och befallningzman Flodin derföre frijkalla. 
Anbelangande een reflatt bössa för 6 dal., ett p:r pijstoler för 4 dal., 1 ducat, 3 sölfwerskedar 
för 3 dal. och ett stoop spanskt wijn för 1 dal. altt i sölfwermyntt rächnatt, som Hans Larson i 
lijka måtto prætenderer betahlningh före, så haar befallningzman sig förklaratt [fol. 229r] bös-
san fått till skiänkz, och såwijda han sin gåfwa ryggiar kan han henne igenfå, men för pijs-
tohlerne frijkallas befallningzmann, emädan som han intett kan medh några skiähl öfwerbe-
wijsas dem fått, och om Hans Larson kan bewijsa honom een ducat fått, och icke i rächningh 
förr godgiordh, skall han den betalla. Een sölfwerskedh är i liquidation 1684 godgiordh, een 
dito om 1 ½ lodh som föregifwes wara föräratt, lämbnar befallningzman godwilliogt, såwijda 
Hans Larson sina ordh åtherkallar. Men med den 3:de opförde skeden kan han intett graveras, 
helst emädan actor intett kan bewijsa honom den bekommitt hafwa. Huad widkommer ett 
stoop spanskt wijn som Hans Larson förer i kyrkioherdens wyrd. h. Carll Alstadi närwaru 
skall intagitt wara, och Flodin föregifwer sig intett wetta aff, kan eij heller honom påbyrdas 
uthann skiähl betahla. Sidst, huad befallningzmanns protest emot Hans Larson Biörkman 
medelst des ogrundade och oförskyltte traducerande hoos Kongl. Maij:tt och h. gouverneuren 
excell:s widkommer, kann rätten intett förneka honom laglig reconvention på Hans Larson 
dherutinnan sökia. 
 Emoot denne domb appellerade Hans Larsson d. 5 septembris under lofl. lagmansrätten. 
 
17. Johan Persson Hammar opbiuder andra gånghen hemmannett i Tann för 60 dahl. s.m:tt 
oklandratt. 
 
 
 
 

Rannsakning 21 oktober 1686 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 256v–258r, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3473, fol. 380r–381v, RA. 
 
Höglofl. Kongl. Swea hoffrättz nådige ordre till underdånigt hörsambt föllie att som nogast 
undersökia alla omständigheeter om Peder Mårtenson Sijkz begångne blodhskam och tijde-
lagh, är derom å nyo ransakatt uti Frössö sochnestufwa den 21 octob. anno 1686, närwarande 
uti befallningzmans ställe häradzskrifwaren wäll:tt Carll Wargh och ordinarie nämbden, och 
är bekänt och intygatt som föllier,  
 nembl. 
 Oluff Olsson och Knuth Olsson i Kluxåsen, som Peder Mårtenson Sijkz föräldrars nästa 
granne waritt, berätta dem medh barnen näst för sidstledne feijgde begifwa sigh till Norie, och 
intett argt af Peder Mårtenson kunnat förstå, utan som annat barn om åtta eller nije åhr gam-
mall sig förhållit, och att huarken dee eller deras folck i 2 ½ åhr han hoos Oluff tientt kunnat 
något sådant förstå eller blifwa warse. 
 Oloff Olsson i Kluxåsen berättar sigh hafft twänne köör af hwijt färga och swart om kin-
bogan och öron, den ena skalluth, som för ett åhr sedan slachtades; den andra, med horn, 
sålldes förledne åhr till Esbiör Pederson i Hofwermoo. Olofs röda skiuth lät befallningzman 
afhempta d. 12 september sidstleden. 
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 Oloff Olsson föregifwer der hoos sigh ingen hwijt geeth äga eller egt, utan een hwijt-
black. Peder Mårtenson sägher, kan hända dhet war grannens Knuth Olssons, emädan som 
bägges boskap fölgdes: berättandes sig wara till ödesgården om afftonen effter boskapen, och 
då gerningen giorde. Knuth föregifwer sig intett wetta om han egt eller äger någon hwijt 
geeth, huarom undersöchtes och bewittnades af grannar och någrannar honom ingen hwijt 
gieth egt. 
 Knuth Olsson i Kluxåsen berättar sigh förledne höst een sin största sugga slachtatt, som 
war hwijt, och Peder Mårtenson sägher honom den tijden allenast äga een sugga och några 
grijsar, och föregifwer henne waritt den samma. [fol. 257r]  
 Måns Gulichsons i Bierme bruna stodh och Nills Halfwarsons i Ståkrijs bruna stodh af-
hemptades den 12 september sidstleden. 
 Måns Gulichson i Bierme, Joon Jonson i Ålstad och Erich Larsson i Häste, hoos huilcka 
Peder Mårtenson haar tientt, berätta sigh alldrig kunnat förmärkia eller förstå honom så sinnat 
wara. Nills Halfwarsson i Ståckrijs, som hans wärdh ett åhr waritt, sammalledes, dhet nämb-
den sade sigh och af ingen hördt och förnummit. 
 Pijgan Elizabet Larsdotter förhördes om hon kunnat förmärckia honom någon elack gär-
ningh i fähuset hafft? Rp. Neij, och sade honom een och annan gångh wara dijth effter widior, 
och åthskillige gånger han henne opwächt i fähusett, men aldrig kunnat märckia hans ogär-
ningh heller opsåth: föregifwandes sigh säkerl. kunna dhet hålla med edh. Peder Mårtenson 
sade för sigh eij wara nyttigt förtijga om han med Lars Olssons koo hafft sin onda lusta och 
willia, och der hoos allenast uthwaldt een hans hwijta koo dertill. 
 Lars Olsson i Grönwijken är siuuk. Måns Gulichson och Joon Jonson betyga honom 1685 
intett brunt skiuth egt eller hafft, utan förledne wintter juhltijden ett bruntt i Norie köpt, och 
strax deth sålt till Erich Olsson i Oldbergh och han sedan. Peder Mårtenson föregifwer lijka-
wäll honom 1685 om wåhren hafwa ett brunt stodh, och körde plogen ömsom med sin swarta 
häst och samma stodh: tilläggiandes befrämia sin onda gerningh med henne enär han körde 
effter biörkwedh. 
 Peder Mårtenson Sijk tillspordes om han är ständigh i sin förra giorde bekännelse inför 
häradzrätten, huartill han beiakade, doch icke med täfwan hafft beställa, utan wid quarnen 
tilbudit deth medh een hwijt hund, och dertill medh, medh Joon Jonsons swartbruna stodh i 
Åhlstad, som och afhemptatt är. Olof Olsson berättar och sigh hafwa een liusblack hund, den 
Peder sägher den samma wara. Han sägher sin syster Britta förledne wintter wara i Norie 
widh [fol. 257v] lijfwett, som hans faarbroder Lars Bengtson i Åsen berättat, och allenast een 
gångh med henne sammanlag hafft. Hans fader dödde i Norie först på åhret 1677 och modren 
är där ännu och å nyo giffter: berättandes gerningen giordes effter fadrens dödh, menn modren 
okunnigt, och nekade alldeles sigh sådan elack gärningh offtare bedrifwit, huarken i Norie 
heller her i landet. 
 Pædagogus wällärde herr Bengt Sylvin och comminister wäl:d herr Peder Skogh berätta 
sigh i gåår som idagh examinerat Peder Mårtenson uti sin christendomb och befunnit honom 
kunna sina catechesimi stycken och wetta des rätta förstånd, doch om bäggie sacramenten 
intett fullkombligen wara till förståndet informerat: hugnandes sig der öfwer att han hade 
merndeels i minnet, det dee honom gårdagen underwiste och lärde, och der hoos honom 
alfwarligen förhållit om han fleera sådanne eller andra grofwa synder bedrifwitt, och hann all-
deles dertill nekatt, men intett med hyndan hafft beställa, utan med hunden tilbudit: wettandes 
intett wäll om han på tingett bekände sigh bolatt med Joon Jonsons swartbruna stodh i Åhlsta. 
Och sedan under examen öfwer siuende bodett bekändt sigh lijtett järn och een hammar af een 
yxa förledne wintter i Swedie stullit och såldt till sin faarbroder Efwertt Persson i Häggen, 
och af een sin cammerath een kaka brödh uhr hans säck, och altsammans af sin onda natur 
och galenskap bedrifwitt. 
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 Medelst uthspridt taal och rychte, som skulle ryttaren Olof Nillsson Stadigh sagt för Pehr 
Mickellson Utterfooth sigh wetta huem som har trållat Peder Mårtenson till hans onda 
gerningh, examinerades först Peder Mickellson, som nekar huarken deth talett hördt aff Oloff 
Nillson eller någon annan, och på några åhr icke med honom ett ordh tallat, deth han med 
eedh erhålla wille. 
 Oluff Nillson berättar sigh komma till tahls om Peder Mårtensons [fol. 258r] onda gerningh 
medh Joon Jonsons hustru i Åhlstad, och sagdt att hann måtte antingen icke wara medh fullt 
förståndh och sinne eller af någon trullat till sådan ohörligh gerningh: betygandes sig intett 
mehra derom taltt, och ingen wettskap derom hafwa, eij heller deth ringaste deraf wetta: 
williandes och kunnandes dhet med tryggan edh bekräffta. 
 

 

 
 

Ting 16 och 18 april 1687  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 27r–31v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3474, fol. 27r–31r, RA. 
 
Anno 1687 d. 16 och 18 aprilis i Sunne tinglag, præsente prætore och nämbden.  
 Peder Simonsson i Berge  Peder Biörson i Hahra  
 Nills Anderson i Fanbyen   Nills Jonson i Fillstadh  
 Anders Erson i Månssåsen  Båål Pedersson i Swedie  
 Nills Jonsson i Bällstadh  Peder Olsson i Giärde  
 Peder Bråddesson i Imnäs  Anders Pederson i Bärghe  
 Swen Pedersson i Härckie  
 
1. Dato aflade Anders Pedersson i Berie och Swen Pedersson i Härckie sine nämbdemanns 
edh. 
 
2. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater 
 
3. Kånan Luci Fastesdotter ifrå Hammardahl angafs hafwa födt oächta barn, huartill hon 
beiakade: berättandes fendrick Adam Siöbergh sig besåfwit förledne sommar, hoos Måns 
Nilsson i Ståcke, derest hon tientte och han logerade, under camperingen och [fol. 27v] general-
munstringen: minnandes intett om lägersmålet skedde näst förr eller näst effter munstringen, 
men uti hans sängh och stuffwa hoos Måns. Hon förmantes att säija sanningen, och icke 
beskylla någon som oskylldigh dertill kunde wara, och hon påstodh medh ingen annan till 
dhet barnet hafft olåfligh beblandelsse, och att barnet föddes dagen för Mattesmässdagen 
sidstleden. Fendrick Siöbergh är förlåfwatt att resa till Stockholm. Capitenleuttnant Anders 
Curi berättade sig höra i Ståcke by, dagen effter Kyndersmässa sidstleden, fendrick Siöbergh 
blifwa i præsentz af h:r öfwersteleuttnanten Bengt Ribbingh och maior h. Charliers och fleere 
cavallieurs närwaru för samma lägersmåål agerat, då han icke kunde neka sig medh henne 
beblandelsse hafft. Och så wijda han een gifft mann är, så saakfelles kånan Luci som tillförne 
oächta barn hafft effter Kongl. resolution att böta dubbelt, som blijr först fyrattijo m:k, och för 
dhet hon olåfligh beblandelsse medh fendrick Adam Siöbergh hafft som giffter är, plichter 
hon effter Kongl. Maij:ttz straffordning medh sina fyrattijo dahl. silfwermynt. 
 
4. Jöran Pedersson i Kiöfra anklagade genom Nills Anderson i Fanbyen dragounerne Jacob 
Claesson, Peder Ersson Stoorgårdh och Elias Enochson hafwa på Gregori marcknadh a:o 
1686 in martio af sig stullit 15 alnar grant lerfft och 50 alnar helsing dito och tuå st. ploghjern, 
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huilken saak på förledne höstetingh skulle afhielpas, om Jacob warit tillstädes. Rp. att dee alla 
tree tillstå sigh dhet stuhlit och sin emillan delt som föllier, nembl. Jacob bekom af dhet 
grannare till een skiortta sex alnar, och Elias till een dito om sex alnar, som pröfwes till 
alntalet wara sant, efftersom Eliases är till rätta kommen, doch fins wara half slettin, nekandes 
alldeles mehra af dhet slaget warit. Aff dhet grofware fanz behållit: 31 ¾ aln och een skiortta 
om sex al:r, [fol. 28r] mehra föregifwa dee dhet eij warit. Desse 31 ¾ aln äre sönderskurne och 
försållde, nembl. till Måns Nillsons hustru i Ståcke Barbru 11 ½ aln i pant, och fått 24 öre 
kopp:rm:t; hustru Giertrud i Tann 6 ½ aln för math. 7 alnar fans i Jacobs quarteer. Item 4 ¼ 
aln dito. Noch 1 ¾ aln dito. Noch 3/4 alnar dito. Dee 11 ½ aln är lijtet blecht, och dee 7, 4 ¼, 
1 ¾ och ¾ aln:r hafwa dee delat och förwaratt hoos Jacob Claesson. Ett ploghjern haar hustru 
Gertrud i Tann fått för maath, och ett dito sålt till Oluff Jonsson i Röste uti Åhs sochn för 1 
d:r 16 öre. Dhet grannare werderades à 12 öre och dhet grofware à 8 öre, och huardera 
ploghiern à 1 d:r 16 öre, som äre till rätta kombne, dee hafwa dehlat alt i tree parter. Blijr altså 
summan som dee stuhlit 16 d:r 30 öre k:rm:tt, huarföre dömmas dee effter Kongl. Maij:tts 
straffordningh att böta tree gångor så myckit till som blijfr 50 d:r 26 öre k:rm:tt. Een skiortta 
el. 6 alnar à 12 öre är icke restituerat och een à 8 öre halfslijtin, som betallas à 4 öre. 
Fördenskull blifwer summan in alles 53 d:r 26 öre k:rm:tt som dee böre betalla, doch böör 
Jacob deraf för een skiortta betalla à part medh 2 d:r 8 öre, och Peder Ersson den halfslittna 
medh 24 öre. Uti dhet öfrige betalla huar sin trediepart. 
 
5. Nills Carllsson ifrå Norie angafs förleden Gregori marcknad hafwa infördt oförtullat to-
baak, och för än dhet blef wähl kunnigt haar han dhet sålt, och dy är hans skrijn medh några 
penningar och krahm i arrest tagit. Rp. att han hade een half wågh heller 1 lispund swenskt, 
och kommande till Undersåker, hördt länssman Hans Månson eij wara hemma, och dy intet 
dhet der angifwit, men på marcknadzplattzen dhet för honom omsagt, och han swarat sig der 
med eij hafwa beställa, utan länssman i Brunflodh Erich Jönsson, medh huilken han tallte 
derom, och han sade dhet för befallningzman, som befalte gevaldiern Raal Rase att opsökia 
Hans Månson och fråga dereffter, och fått till swaars, att han satt sochnskrifwaren [fol. 28v] i 
sitt ställe att antächna inkommande tobaak och tullen opbära, men intet nämbdt att Nills 
Carllsson på plattzen om tobaket tallat. Nills påstår, att han för Hans Månson och h:r befall-
ningzmann angifwit, och förmeente då ingen fahra der medh wara, och dy dhet bårtsållde. 
Befallningzman föregaf att Rall som snarast war bårta effter Månsson och lijkawell haar han i 
medler tijdh tobaket sålt, och begifwit sigh ifrå marcknadzplattzen och ingen tull aflagt. Han 
haar och förledne sommar warit her i landet medh tobak, och då tullen aflagt i Owijken derest 
han först in i landet kom, och derföre kan han ingen owettenheet deruti förebära. Befallningz-
mann berättar Nills Carlsson för honom ansagt 1/2 lispund, som Rall skall kunna betygha, och 
i dess suppliqve till herr gouverneuren een halff wågh, som är ett lisspundh, och der hoos, att 
han näpligen dhet angifwitt om icke Rall, som medh honom i swågerskap är, hade honom 
bracht der till.  
 Nills Andersson i Fanbyen, hoos huilken Nills Carllsson natten effter marcknadzdagen 
logerade, betyger honom om morgonen säija sig skohla reesa till Degernäs, derest befall-
ningzman stadder war, att betalla tullen för tobaket, dijt hänn han och reste, och blef då 
arresterader. Befallningzman berättar dhet förlengst befalt och publicerat är, att alla komman-
de ifrå Norie skohla hoos länssman i Undersåker hafwande tobak angifwa, och dee nordske 
der tullen afläggia, som Ebbe och fleera sidsta gången och giorde, men Nills Carllsson rest 
förbij, och skulle den frijheet wara att dhet effterlåta, så kunde een under wägen allt i löndom 
försellia. 
 Till dombs voterades sålledes. 
 Såssom Nills Carlsson haar med toback rest Undersåkers länssmanns gårdh förbij, derest 
alla kommande ifrå Norie medh toback böra sigh angifwa, och dee fremmande der tullen af-
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lägga, dhet han intet giordt, utan reest neder i landet, och dhet försålt fast än han på marcknan 
sedan dhet angifwit, huar till kommer [fol. 29r] att han förledne sommar hijt i landet warit, och 
hafde tobak hoos Owijkz länssman angifwit och förtullat, dijt han först anlände, och altså icke 
medh någon owettenheet der uti kan sig uhrsechta; huarföre pröfwar rätten skiähligt, att Nills 
Carllssons hafde 20 skålpund tobaak blijr effter Kongl. Maij:tz placat de anno 1670 och dess 
12:te artickell confiscerat och saaker att böta för huario skållpund 20 öre s.m:t. Och dertill 
medh såsom een förbudzbrytare plichta medh 40 m:k effter högstbem:te Kongl. Maij:ttz pla-
cat och berörde artickell. 
 
6. Länssman Alexander Pålack beswärade sigh öfwer Jöns Hemmingson i Slandrom, för 
dhet han försummat liggia i håll. Rp. att han halfwa dygnet allenast war bårtta och sedan 
skiutzat. Nämbden fann skiäligt att han för olydno effter lagh och giästgifwareordningen 
plichtar medh sina tree m:k. 
 
7. Peder Jonsson i Dahlåssen och Bergh sochn förekom och angaf dragon Johan Pedersson 
Paulin ifrå Westerååss, förleden Gregori marcknad på plattzen uti hans frånwaru röfwat och 
bårttagit ¼-dehls tunna sill, och luppit dermedh sin kohss, dhet hans lagbröder Oloff Jonsson i 
Wigge, som hans lass skulle achta, blifwit warsse, och sprungit effter honom tillijka medh 
Oloff Ersson i Wigge och Anders Jonsson i Brönie, och hunnit på honom ett stycke der ifrå, 
derest ööl sålldes, och enär Anders tiltalte honom derföre, slogh han medh een knijff effter 
honom, som intet träffade, och sedan skahr han Oloff Ersson på wänstra sijdan för magan, 
genom jackan och skintröjan, så att blodh uthrann, som blef besedt, och ärret der effter synes, 
och der han icke wridit sigh, så hade fuller större skada skiedt, och medh det samma kom 
Peder Jonsson, som sillen ägde, och tog den igen, huartill Paulin swarade, och bekände sigh i 
dryckenskap dhet giordt, och intet kunde minnas huru tillgick. Gevaldigern Lars Wijkman 
berättar honom wara något drucken men icke så att han icke kunde wetta sigh giordt illa. 
Oloff Jonsson är icke tillstädes [fol. 29v] utan på wägabyggningh. Capitenleuttnanten Anders 
Curi berättar att alla dragounerne wore förbudne gå på marknan, och Paulin likawäll dijt gått, 
och blifwit derifrån genom furieren Oloff Linnquist drifwen, men doch sedan sigh dijth be-
gifwitt och begått denne excess, huartill han icke neka kunde. Capitenleuttnanten berättar 
thesslijkes, Paulin samma marcknadzdagh tagit een kornsäck af cappellan herr Måns Flodalin 
i Brunflodh af een half tunna dhet Nills Anderson i Fanbyen betyger sig sedt, och att han 
säcken satte neder ett stycke der ifrån, medelst dhet att säckbandet gick opp eller söndert, och 
een annan dragon, som han intet kände togh bort säcken, men herr Måns skall bekommit dhen 
lijkwell sedan igen. Sammalledes och ¼-deels tunna korn af Törris Jönsson i Mårtsundh i 
Hallen sochn, dhet Chrestiers son Oluff i Kläppe blifwit warsse och luppit effter och den igen-
tagit. Bemelte Paulin berättas och hafwa stuhlit bem:te dagh een elgzhuudh af Stoor Larss 
Pederson i Optandh uti Brunflodh sochn, och Joon Anderson i Duffwe uti Åhre sochn blifwit 
wahrse honom den släpa effter sigh och sagt, ehrligit folck pläga bära hudar och intet släpa, 
då han medh een knijff skall huggit honom i axlarna, och han huden tagit i förwahr.  
 Paulin tillspordes om dee tree senare beskyllningar och swaradhe, sigh wara så drucken 
och intet kan minnas dertill, eij heller wiste deraff, förr än herr maioren Charlie om morgonen 
effter lät honom dhet wetta, och ingendera af dee 3:ne som kornet och älgshuden mistatt, äre 
tillstädes; altså kan intet sluth och doom deruthi denna gången skee. 
 
8. Emellan Nills Kiehlsson och Nills Jönsson i Bällsta, vice versa kärande, angående in-
gångne contract om styffadrens Nills Kiehlssons förrådh och underhålldh, och att han bärgat 
höö af 2:ne små swedior, som sträfwar der emooth, och han klagar att Jönsson sigh myckett 
skylldigh är, och hinner intet bärga sin slått sielff. Nills Kiehlsson och hustrun äga hem-
mannet och bäggie i lifwett, och intagit [fol. 30r] styffsonen Nills Jönson att bruka hemmannet, 
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huarom dee eij kunna wäll förlijkas; altså fans skiäligt att sättia fyrattijo m:k wijthe dem 
emellan, att den som öfwerträder ingångne förlijkningh skall till pios usus gifwa 40 m:k. Och 
der Nills Kiehlsson intet kan komma med Jönsson öfwereens, så må han sellia sitt hemman 
eller derå settia landbonde huem han helst behagar, helst emedan som intet arf är fallit, och dy 
rådande om sitt. 
 
9. Dragon Måns Jonsson i Rasten prætenderade af hustru Ingeborgh, sahl. Jöns Jöranssons i 
Geenwalla, sin faders Joon Månssons trediemans löön, huar om sålledes afftaltes, att hustru 
Ingeborgs mågh Nills Jonsson i Fillstadh låfwade i ett för allt giffwa Måns Jonsson twå dal. 
s.m:t, ehuruwel han intet wiste något der på återstå, der medh Måns war nögder, och sloges i 
hand der om. 
 
10. Mårten Mårtensson i Hållskafwan och Åhs sochn, beswärade sigh öfwer feltwebell Johan 
Bengtsson som honom på Kyndersmässmarcknan sidstleden d. 3 februarij öfwerfallit och sla-
git 2:ne öhrfijlar, och med een kiäpp slagit i huffwudet och sparckat i ansichtett, att både kin-
beenen opswullnade och blånade, iembwäll och öhrorne sampt några tänder i munnen löös 
slagit, som feltskiärens mest. Jochum Krögers attest af d. 11 martij 1687 uthwijser, af inne-
hålld att både kinbeenen wore oppswullnade och något blått på både sijdor. Item een tann löös 
på högra sijdan i munnen. På hans bröst wore och några blånader. Pastoris herr Laurentij Kes-
leri attest af d. 13 aprilis lyder, att Mårten bekänt under absolution sigh af Johan Bengtson så 
illa wara slagen, och att der han denne gången skulle döö, så wore han och ingen annan or-
saak dertill: begärandes Mårten refusion för all giordh kåstnadh, tijdzspillo och läkiarelöhn. 
Resp. att han tillstår sigh honom slagit, efftersom han warit drucken och owettig i mundh, och 
kunnat wäll bettre dhet tåhlat, der han rätt warit nyckter. [fol. 30v] Item att han af hans son tagit 
een käpp och slagit effter honom, som träffade på armen, och förr allenast plättat honom med 
handan och af dhet tillfelle spiernat honom, men Mårten nekade der till: föregifwandes att 
Peder Olsson i Kiänåssen weet dherom göra berättelsse, huartill han beiakade och aflade sin 
wittnesedh: berättandes sigh medh sin häst hålla ett lijtett stycke derifrå der feltwebellen och 
Mårthen stodo, och sågh att feltwebellen slogh honom een öhrfijl. Der medh gick Mårten 
bårtt, och der bredewidh stodh een aff militie betiente som hade een kiäpp och fick den åth 
feltwebellen, dermedh lopp han effter honom och slog honom några slängiar, till des han fat-
tade i kiäppen med honom, och den afbröth, då feltwebelen stötte honom omkull och spier-
nade, meera wiste han intet att berätta. Mårten berättar sigh gifwitt mest. Jochum 3 dahl. s.m:t 
förutan skiutzen tree gångor, och legat siuk i tree weckor. Mårten berättar tandan wara fass-
nad. 
 Nämbden voterade som föllier. 
 Alldenstundh feltwebell Johan Bengtsson medelst brådhom skilldnat hafwer slagit Mår-
ten Mårtensson blå på både kinbeenen och på bröstett, dy plichtar han effter 10:de capitlett 
Såramåhlabalken [med] wilja L.L. för huardera 3 m:k, och för een öörfijhl efter 13 cap. ib:m 3 
m:k och dertill medh betalla tijdsspillo, läkiarelönen och swedo med fem dal. s.m:tt. 
 
11. Nills Jonsson i Fillstadh anklagade dragon Peer Ersson Stoorgårdh för dhet han nylligen 
bårtstullit uhr Fillstadh quarnen fyra st:n jernsneser och ett segell, huar af han 2:ne och seglet 
igenfått widh hans quarteer i Mällbyen under een grahn, hart in till dragons Carll Bårres 
smedia. Rp. att han stullit tuenne snesser och ett segell och icke meera. Der iblandh war een 
stoor, och den andra lijten à 8 m:k och 4 m:k, nekandes alldeles sigh fleera tagit. Jembwäll 
och att Carll Bårre intet wettat deraff, och att wäll syntes gångh och wägh till och ifrån 
quarnen, och om fleer äre bårtta, så torde någon annan dem stuhlit. [fol. 31r]  
 Peder Stoorgårdh tiltaltes och så aff Bergoms männ för deras mistade qwarnredskap af 
fem quarnar. Item lååss och dörrejern deraff som nylligen äre bortstullne: befruchtandes att 
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Carll Bårre, som smedh är och logerer strax derhoos i Östbyen, derest Pehr gemeenlligen 
plägar tillhålla, weeth der af, efftersom han mäst dagelligen smidher och ingen kan wetta, 
huarest han får jern. Resp. att han dhet haar intet giordt och myckit mindre låtit Bårre dhet få. 
Bårren nekar sammalledes och föregifwer sigh eij meera oppsmidt än een och annan kan 
kommit medh gammallt järn, dhet han oparbetatt. Hanss wärdh Joon Ersson i Östbyen, berät-
tar sigh eij annat kunnat förstå, än at böndren som låta smida, burit till honom jern.  
 Peder Erson Stoorgårdh befins wara på 1686 åhrs höstetingh dömbd ifrå lijffwet tillijka 
medh dragon Carll Bårre för dhet dee stullit ett fåår aff Anders Peersson i Berge, och aff hög-
lofl. Kongl. hoffrätten för lijfsstraffet befriat. På detta tingh är Peder Ersson laghwunnen tillij-
ka medh dragon Jacob Claesson och Elias Enochsson haffwa stulit lerefft och ploghbijlar för 
16 d:r 30 öre kopp:rm:t och effter Kongl. Maij:tz straffordningh derföre dömbder, och Jacob 
Claesson och Elias Enochsson corporaliter proportionaliter plichtatt. Nämbden påmintes sa-
kens sammanhangh, och effter sambtahl eenhälleligen beslöto som föllier.  
 Alldenstundh dragon Peder Ersson Stoorgårdh befinnes twå gånger tillförenne medh tyf-
werie wara beträdder, och nu bekänner och tillstår sigh stullit twenne quarnsneser och ett se-
gell af Fillstad quarnarne; alltså och emedan som dhet 3:die gången är; så dömmes han effter 
Kongl. Maij:ttz straffordningh att mista lijffwett, huilket under höglofl. Kongl. Swea hoffrättz 
omdömme och äntellighe sluth i underdåhn ödmiukheet heemställes. [fol. 31v]  
 
12. Länssmann Alexander Pålack angaf Jöran Månsson i Målängh haffwa försummat hållet. 
Resp. att han fick budh, och war ärnat sända poicken åstadh, men blef afrådd aff Joon Olsson 
ib:m, som hållmestare war, huarss son Hemmingh förklaradhe sigh att han sade Jöran till, och 
att han måtte löpa till Hara i meningh att få dhet andra halfwa hållet, men Jöran blef dhet 
dyghnet hemma och försummade hållet. Altså dömmes han effter 13:de puncten i giästgif-
wareordningen att bötha medh tree m:k. 
 
13. Johan Peerson Hammar opbödh tredie gången Swen Larssons hemman i Tann för 60 
dahl. s.m:tt oklandrat; dåch Kongl. Maij:tt och cronan reserverat till lösn, efftersom dhet utom 
börden är såldt. 
 
14. Effterskrefne tillstå sigh wara skylldige kyrckioherden i Sunne, wyrdig herr Mårten Lun-
dell.  
 Oloff Olsson i Walla för länt korn 1686 47 d:r 8 öre kopp.m:t, Peer Eliesson i Nambn 
dito 17 d:r 8 öre. Oloff Jönsson i Wagle länt 1684 tuå tunnor fröökorn, och der på betalt ¾-
dels tunna, dhet öfrige medh legan rester. Swen Eliesson i Mijckellsgårdh länt 1684 een tunna 
fröökorn, och är skylldigh derföre 10 dahl:r. 
 
15. Joon Olsson i Måhlängh och Elias Ifwarsson i Steensgården laghstembde aff kyrckio-
herden för skulldh och intet comparerat. Dy plichte huardera för tredsko och stembningz för-
sittiande huar sina tree marck effter 33:de cap. Tinghmålabalken. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 11 maj 1687  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 59v–60v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3474, fol. 61r–62r, RA. 
 
Anno 1687 d. 11 maij hölttz extraordinarie tingh på Frössöön, præsente prætore och ordinarie 
nämbden.  



 226  

 

 
Dato företogz saken om dragon Johan Paulins föröfwade exorbitantier och skalkastycken på 
Gregori marcknad, som hölttz d. 14 martij 1687. Joon Anderson i Dufwed och Åhre sochn 
förekom och beklagade, hurusom dragon Johan Paulin på sidsta Gregori marcknad, med een 
knijff i wänstra axlan honom slagit som studzat på axlebladet, så att blodh uthrunnit: haf-
wandes lijkwäll på sigh twå tröijor. Ärret besågz och befans wara ett finger bredt och tagit på 
axlebladet, af intett annat tillfelle och ordsaak, än att han sedt Paulin taga een elgzhud af een 
släda bredewid hans släda, och bedit honom låta henne blifwa, och han swaratt, ähr deth din, 
så tagh den igen, och han drogh lijkwäll hudan lijtet der ifrån och denne sagt, ährligt folck 
pläga bära hudar, och skalckar och tyffwar sådant dragha och slepa, och der medh tagit hudan 
ifrå honom, och wid dhet han gått tillbaka åth slädan med hudan, haar Paulin slagit och stuckit 
honom i axlan som bemält ähr, och medan han war till feltwäbell Johan Bengtsson på plattzen 
dhett att angifwa, haar han röfwat och tagit een halfftunna sill aff Peder Jonsson i Dahlåsen 
och då blifwitt gripen och satter i arrest. Resp. att han dhet intet kan wäll minnas, efftersom 
han war nogh drucken, och måtte fuller så wara giordt som angifwit ähr. Gevaldiern Wijkman 
berättade honom intet wara myckit drucken, och att han kunde wäll gå, talla och swara. Paulin 
haar och sedan han blef tagen i arrest bedit tobakzinspectoren Petter Sek, gifwa sigh een half 
öre till hans ledsagares löön. 
 Comminister Brunflodensis wellärde herr Måns Flodalinus angaf sigh mista på sidsta 
Gregori marcknad utaf sin slädha een halfftunna korn, och fått aff Nills Andersson i Fanbyen 
kundskap, att [fol. 60r] Paulin den stullit, och genom officerernes bijståndh den fått till rätta. 
Rp. att dragon Erich Palmqwist war dher uti interesserat, och kornhalftunnan tagit och burit, 
dhen dee sållde till corporalen Olof Brant under h:r Lilliekranttz compagnie, och bekommo 
huar sin sex m:k:s plåth. Nills Andersson påminte, att dhet war een annan dragon och icke 
Palmquist som halp Paulin bära kornsäcken. Resp. att han honom intet kände, utan Palmqwist 
lärer wetta huem dhet war: föregifwandes dher hoos sig intet minnas sig stullit ¼-dels tunna 
korn af Törris i Mårtsundh. Peder Biörsson i Hara berättar sigh see honom näst för middagen 
bära kornsäcken, och stupat i ett paar skacklar, och bedit honom sättia säcken ifrå sigh, 
efftersom han sågh een komma springandes effter, som war Chrestiers son Olof i Kläppe, dhet 
han giorde och Olof togh säcken tilbaka, men Palmqwist war lijtet effter, och wid dhet han 
såg dhet stack han sigh in i folckhopen, och då war Paulin intet drucken, men han föregifwer 
lijkawäll sig deth eij minnas. Peder Bråddson i Imnäs, som ähr Paulins wärdh, berättar honom 
tagit hoos sigh olåfwandes om marcknadz morgohn een stoor knijf som Peder brukat till 
slacht och den hafft till marcknadtz och giordt skada medh, huilken Palmqwist skall, enär han 
togz i arrest, tagit ifrå honom och kastatt bort, som een pojke i Wällwijken skall optagit. 
Sedan gafs wid handen Paulins stölld som föllier, nembl. 
 1. Utaff Peder Jonson i Åbergh och Altzen sochn, dagen för Kyndersmässa sidstleden, 
een spann uti Orrwijken tillijka medh dragon Hans Fredrich Litzsko, och den buritt till skogz; 
opslagit, och utur tagit een tree dahl:s plåth, och twå kakor råghbrödh, och der med förmerckt 
att ägaren honom sacknadt, och dy sprungit dher ifrån: warandes quaar i spann twå st:n sex-
dalersplåthar. 
 2. Samma tijdh haar Bengt Larson i Nolbyen i Altzen sochn mistatt i Wästbyen sin spann, 
den Paulin skall stullit (efftersom ingen fremmande då war i gården än han). och bracht till 
skogz, men förmercht folck blifwitt warsse, och dy den i skogen i hastigheet lembnat och intet 
opphafft, och dee recht fählarne effter honom. [fol. 60v]  
 3. Pastoris herr Hindrich Drakes drängh på Hede utj Herrdahlen skall på Gregori marck-
nad mistatt een spann, huaruti een sölfkanna, past. herr Hanns Drake i Owijken tillhörigh, 
war, huilken Paulin och skall stullit, och genom furieren Peder Nillsson igenfått. 
 4. Peder Olsson, glaassmästare i Torp och Sunne sochn, berättas hafwa giordt köp med 
een bonde i Hammardahl på Gregori om een reenshudh, och medan han gådt effter penningar-
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ne, skall Paulin den bortstuhlit, och Peder misstenckt den tagit och icke wellat betalla, som 
doch blef oppenbaratt, och skall Paulin den borttingat för sex m:k kopparmynt, och måst den 
lijkwäll lämbna och inga penninghar bekom. 
 5. Hustru Uhrsilla Mårtensdotter i Krokum haar och förledne höst mistatt lärefft som 
Paulin skall stuhlit. 
 Johan Paulin förehöltz ofwanskrefne inkombne berättelsser och angifwanden, och bekän-
de, nembl. 
 1. Att han tillijka med Hanss Fredrich stullit een spann af Peer Jonsson i Åbergh, och 
burit den till skogz, och tagit een tree dahlers plåth och twå kakor brödh, wettandes intet om 
mehra war quart, efftersom bonden kom strax effter, som och bekom igen sin plåth, och för 
brödhet fick han betallningh dagen effter. 
 2. Till Bengt Larssons spann nekar han alldelles. 
 3. Nekar också sigh taghit spann af herr Hindrichz drängh. 
 4. Till reenshuden sammalledes. 
 5. Till hustru Uhrsillas lerftt dito, och att han köptt lijnlärftt af hustro Barbru, Månss 
Nillsons i Ståcke, och skulle gifwa 3 eller 4 m:k för dhet, warandes 5 el. 5 ½ aln, icke rätt 
wäll bleckt, utan något gråachtigt. 
 Emädan Erich Palmqwist och Hanss Fredrich icke äre tillstädhes och kunna icke denne 
gången skaffas fram, och ofwan specificerade bönder, som angifwas sitt mistatt, icke heller, 
så kan saken med Paulin nu icke komma till sluth.  
 
 
 
 

Extraordinarie ting 6 juni 1687  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 79v–81v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3474, fol. 79v–81v, RA. 
 
Anno 1687 d. 6 junij hölttz extraordin. tingh på Frössöön, närwarande befallningman och 
ordin. nämden.  
 
[1.] Dato anklagade Pedher Jonsson i Åbergh Johan Paulin för dhet hann dagen för Kinders-
mässa sidstledin utaf hanns släda, som stodh i Oloff Anderssons gårdh i Årrwijken, stuhlit een 
spann och buritt till skogz, dhet han strax kommande uhr stufwan blifwitt warsse, och tillijka 
medh gårdzfolcket begifwitt sigh effter fiätten till skogz, och spann opbruthen igenfann, huar 
uthur war taghit een tree dahlers plåth och twå kakor rogbrödh, och 13 ½ dahl. kopp:rm:t war 
quaar, huilken tree dahlers plåth han morgonen effter af Paulin igenbekom, men intett brödett. 
Spann æstim:s för 4 d:r 16 öre k.m:tt. Resp. att han tillijka med dragon Hanns Fredrich Litzko 
spann tagit och buritt till skogz, och tree dalers plåthen och twå kakor brödh uthtagit, och låtit 
honom om morghonen effter få plåthen igen, och een kanna ööl för brödett. Bonden berättar 
Pehr Bråddesson gifwa honom een kanna ööl, dhet han och tillstår och icke på dheras be-
tallningh något niutitt. Hanss Fredrich nekar sigh tillijka medh Paulin spann taghit och intet 
dher af niutitt. Paulin föregaf honom wara medh, och brödhkakorne stoppat i sin barm, och 
bonden Olof Olsson mött dhem hardt wid dher spann lades wedh ett brunn, men han nekar 
dher till, huar om dragon Peder Olsson i Årrwijken skall wettskap hafwa. 
 Paulin tillfrågades huru han kan bewijsa Erich Palmqwist waritt medh och tagitt af herr 
Månss Flodalin een halff tunna korn. Rp. att han intett weeth dher af, meer än folckett för 
honom sagt, [fol. 80r] eij heller om corporalen Oloff Brantt: minnandes intett om han af honom 
bekom sex marckz plåthen för kornet. Erich Palmqwist nekar sigh warit medh honom om kor-
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net, och ingha penningar dherföre fått, och enär han såg honom ränna galen, tagit knijfwen af 
honom och kastatt bårtt. 
 Oloff Brantt berättar sigh på marcknadzplattzen råka Paulin, som baar een kornsäck: frå-
gandes honom om han dhet kiöptt heller sällia wille, och han begärt tree dahl. kopp:r.m:tt, då 
han kunde märckia dhet eij wara rätt fångitt, warandes han något drucken, och der med gått 
sin wägh.  
 Palmqwist föregifwer sigh intett wetta huem som halp Paulin bähra kornsäcken, och Pau-
lin itererar sig dhet sagt effter folckz berättelsse. Palmqwist nekar thesslijkes waritt medh 
Paulijn, enär han stullit ¼-dehls tunna korn av Törris i Mårtsundh, och Paulin föregifwer sigh 
dhet eij minnas, men Pedher Biörsson berättar som förr, honom dhå eij wara drucken. Paulin 
nekar sigh tagitt knijffwen af Peer Bråddesson.  
 Furieren Peder Nillsson berättar sigh på plattzen möta Paulin som bahr een spann mooth 
wänstra lårett, och Palmqwist strax dher widh, och honom frågat hwem den egde, och han 
swaratt, hans bonde, till huilkens släda han honom bära skulle, och blef förmant ställa sigh 
wähl, och wid dhet samma kom een drängh eller bonde löpande och tilltallte honom om 
spann, och togh den ighen, och Paulin och Palmqwist fölgde honom till hanns släda, och 
Paulijn begertte dryckespenninghar för dhet han skulle spann tagitt af een annan, och bracht 
till rätta: wettandes intett om han några bekom, huartill Palmqwist nekar: säijandes sigh offta 
see honom, och under tijden fram och under tijden baakom sigh, och Paulin så dhet som 
merndels alt annat, föregifwer sigh eij minnas.  
 Peder Olsson i Tårp berättar sigh tinga een rehnshudh af een Hammardallsboo, och mä-
dan han war effter penningar, war dhensamma bårtta, och blef misstencht den taghit, doch 
bekom sälliaren wid dhet samma kundskap, att een dragon bahr een hudh ifrå hans slädha, 
och [fol. 80v] han altså effter sprungitt, och fått hudan fast, som Paulin bårttinghat för een dahl. 
16 öre k.m:tt och kommande tilbaka dhet för Peder berättat, huars nambn han intett weeth, 
men Paulin föregifwer sigh dhet intett minnas.  
 Dragoun Pedher Olsson förhördes, och berättar sigh wara i samma gård dher spann af 
Peder stallss, och kommande uth ifrå een annan stugu råkat Peer på gården, som sin spann 
saknat, och misstäncht honom dherföre, och Peder tillijka medh dragon Hans Beritz rächte 
spåren till skogz, och hörde spann opslåes, och dermed hastade sigh, och denne gått wägen 
åth Imnäs, derest Paulin hade sitt quarteer, och blef warsse Paulin och Hanss Fredrich komma 
gående ifrå skogen och brunnet, der wid spann blef funnen, men intet tallte han med dhem, 
efftersom dee wore komne på wägen näst förr. Hans Fredrich bekände omsijder sig wara med 
Paulin enär han stahl spann, men intet i råd med honom, och han gått till skogz med spann, 
och denne till brunnet. Wettandes intet huad han giorde med spann, och kommande tilbaka 
och så fölgdez åth öfwer lägdan, då dee möthade Oloff Olsson, och derifrån till Imnäs: 
nekandes alldeles sig tagit 2:ne brödhkakorne: berättandes dherhoos, att han war i Wästbyen, 
då Bengt i Nohlbyen mistade sin spann, och sedt Paulin gå uth och inn, och dy warnat Bengt 
för sin spann, och han sedt dhereffter, då den war bårta, och Bengt gått till skogz och funnit 
spann ighenn, såsom och att Paulin bekänt för honom, sig samma spann stullit och buritt till 
skogz.  
 Hanss Gerittz, att han fölgde bonden till skogz och sågh twenne fählar, och kunde känna 
Paulins, och funno spann under een buska, och hörde spann opspiernas, och samma affton 
gått till hans quarteer i Imnäs, och frågat hwij han dhet i sitt quarteer göra skulle, och Paulin 
sprungit honom i håret.  
 Paulin påstår att Hans Fredrick fölgde till dhen ortt spann kastades och togh bröden. Item, 
att han rände Hanss Geritz i håret, enär han derom talte. [fol. 81r] Paulin nekar sigh taghit 
Bengt i Nohlbyens spann, men Hans Fredrich påstår honom wara bårtta, enär Bengt sacknade 
spann, och att Paulin wijst Hans Fredrich rummett der han hade lagt honom, och gått een 
annan wägh tilbaka: beropandes sigh Bengt, att han för honom sagt dhet Paulin gått inn och 
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uth och war då bårtta. Bengt är hijt citerat och med fougdekarlen sedan fått budh, och äntå 
icke kommit, men Paulin nekar.  
 Såssom Bengt i Nolbyen icke allenast ähr lagligen tillsagd att uthföra sin saak, utan och 
under tingztijman effter skickatt och intet comparerat, huar opå saken studtzar och intet kan 
afhielpas förr än heela examen är fullbordat; alltså finnes skiäligt att differera sakens sluth till 
een annan laglig tijdh.  
 
2. Kåhnan Sigridh Mårtensdotter ifrå Mårtsundh, som på höstetinghet för lägersmåhl medh 
dragon Erich Hermansson blef angifwen och bekände sigh tillförne och med een ogifft ryttare 
förledne fejgde olofl. beblandelsse hafft, och dy effter Kongl. Maij:ttz resolution blef böther-
na fördubblade och saakfeltes till 40 m:k, förestältes och förehöltz hurusom hon tillförenne 
horatt med 2:ne giffte ryttare och derföre plichtatt; som och bekänner sigh wara 1678 
besåfwen af twenne giffte ryttare af findske esquadron, nembl. Larss Pijhl och Johan Tohms-
son, och derföre bött åttatijo dahl. s.m:tt, huilkas dohm fins i 1679 åhrs protocoll, hållit på 
Undersåkers tingzplattz d. 10 novemb. 
 Sakens sammanhangh oprepades för nämbden, som effter långsambt conference eenhälle-
ligen beslötho, att Sigrid som medh 2:ne giffte persohner hafft lägersmåll, att dess straff böör 
effter Kongl. Maij:ttz straffordningh om eenfalt hoor fördubblas, emädan den förre synden 
såsom lådar med henne, och icke kan appliceras till Kongl. resolution om mökränckningh, an-
gående straffet.  
 Alldenstundh Segrid Mårtensdotter hafwer tillförenne hafft lägersmåhl medh 2:ne giffte 
perssoner, och dess straff fördubblat effter [fol. 81v] Kongl. Maij:ttz straffordningh till 120 d:r 
s.m:tt, och sedhermehra medh Erich Hermansson, som ogiffter war; altså finner rättenn skiäh-
ligt i anseende till hennes förra begångne hoordom, att applicera och dömma dess senare lä-
gersmåhl effter högstbem:de Kongl. Maij:ttz straffordningh, och fördenskull blijhr hon saker 
till sina 240 dahl. s.m:tt, förståendes att dee 40 m:k som hon effter orätt berättelsse är dömb-
der till, kårtas och berächnas dheruthj. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 1 juli 1687  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 86v–87v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3474, fol. 86v–87v, RA. 
 
Anno 1687 d. 1 julij hölttz extraordinarie tingh på Frössön, wedherwarande befallningzman 
Jonas Wargh, och ordinarie nämbden förutan Peder Bråddsson, som skall wara siuk.  
Dato förekom Bengt Larsson i Nohlbyen, och angaf sigh om Kyndersmässaffton sidstleden, 
då han kom ifrå marcknadzplattzen till Wästbyen, utaf sin släda mistatt sin maathspann, dher i 
war allenast i rundt mynt tree dahler kopp:rm:t och tree gångher hästeskoor, och enär han 
sacknade spann fick han liuss och lychta, och sochnskrifwaren Simon Gunnarsson till föllie, 
och igenfunno spåret in på allmän wäghen, dherifrån haf:r sprungit först ett gått stycke, och 
sedan längre till skogz, och spann satt under een grahn, och samma fiätt till wägen gått till-
baka, och enär han kommen war till Wästbyen, har dragon Hans Fredrich bedit honom achta 
sigh för Paulin: berättandes, att stugun war full medh dragoner, uhrsechtandes sigh medelst 
siukdom till förre extraordinarie tinget eij komma kunde, men Paulin nekar som tillförne, och 
Hans Fredrich påstår, honom dhet för sig sielff bekänt, men Paulin föregifwer, att han dhet af 
afwund giör, medelst dhet han rögde honom i tyffweriet i Årrwijken, huar till han nekar: be-
rättandes effter hans egen bekännelsse: tilläggiandes huru han wijste [fol. 87r] honom sina 
krokar kringh om gården, så att ingen skulle kunna märckia hwart uthgått wore.  
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 Erich Palmqwist examinerades och å nyo förehöltz furierens Peder Nillsons relation om 
hans föllie medh Paulin till herr Hindrichz Drakes dränghz slädha, att få dryckespenningar, 
men han nekar som tillförne sigh intet warit i lagh medh honom, utan een och annan gångh 
honom sedt, men icke fölgt till bem:te drängh, och fast mindre några penninghar bekommit, 
seendes lijkwäll Paulin bära spann men weet eij huart uth han sigh dher medh förfogade. 
Paulin föregifwer som förr sigh wara så drucken, att han intet mins om han dhet giordt heller 
icke, doch töhr och lärer dhet wähl så wara giordt. Kyrckioherden wyrdig herr Hans Olsson 
Drake betyghat, att sölfwerkannan wägher 64 lodh wäll uthstucken. 
 Saken oprepades för nämbden, och dee enhälleligen voterade, att Paulins brått böör an-
sees som annat tyfwerie, emädan som äganderne intet wore tillstädes enär gierningen giordes, 
och der han icke så offta försyndat sigh medh tyfwerie och kunde befrias för lijfzstraffet, så 
skulle han och dömmas, för dhet han tuenne bönder som tyfgodzet igentagit, öfwerfallit och 
medh knijf skackat. 
 Aff föregående ransakningh befinnes, att dragon Johan Pedersson Paulin hafwer först 
tillijka medh dragon Hans Fredrich Lisko stullit aff Peder Jonsson i Åbergh och Altzen sochn 
een spann, huarutj maath och 16 dal. 16 öre kopp:rm:t wore. Sedan på Gregori marcknadt 
hafwer Paulin afhendt ¼-dels tunna sill af Peder Jonsson i Dahlåsen och Bergz sochn, och 
Olof Ersson i Wigge, som bemelte ¼-tunna sill af honom togh, slagit ett fullt såår med een 
knijf. Dher till medh af caplan i Brunflodh wellerde herr Månss Flodalin samma gångh 
afhändt een halfftunna korn; iembwäll och af Stoor Larss Pedersson i Opptandh och Brun-
flodh sochn en älgzhudh om 1 ½ lispund à 24 öre k.m:t marcken, och Joon Andersson i 
Dufwed, som dhen [fol. 87v] af honom togh, slagit med een knijff i axlan. Sammaledes af Tyris 
i Mårtsundh ¼-dels tunna korn och en reenshudh af een Hammardalls bondhe som Pedher 
Olsson i Tårp hade sig tillhandlat för tree dahl. kopp:rm:t. Såssom och aff kyrckioherdens herr 
Hindrich Drakes drängh i Hedhe sochn och Herredahlen een spann, huar uti iblandh annat war 
en ny sölfwerkanna wähl uthstucken och rijtatt om 64 lodh. 
 Och ehuruwäll han icke allenast dher medh hafwer brutitt dhen allmänna fredhen på ett 
sådant privilegerat rum, utan och emoot sina officerarers förbudh på plattzen sigh förfogat i 
acht och mehningh att göra illa, så hafwer han doch ofwanrörde perttzedlar uti ägandernes 
frånwaru afhänt; altså ähr dhet och considererat som annat tyfwerie. Och så wijda Kongl. 
Maj:ttz straffordningh biudher att dhen skall dömmas till lijfwet, som tredie gånghen warder 
beslagen medh tyfwerie, tillijka med dhen som till 60 d:r s.m:tz wärde stuhlit; altfördenskull 
finner rätten skiähligt, till underdånigst föllie dher af, att döma Johan Pedersson Paulin, som 
så offta i så måtto sigh försedt, och till 60 d:r s.m:tz wärde sidsta gången stuhlit, att mista 
lijfwet, och Hans Fredrich Litzsko som warit medh honom enähr stöllden skedde i Årrwijken 
af Peder Jonsson i Åbergh, blifwer saker att swara till des halfwa tyfnadh, som effter Kongl. 
straffordningen blijr 31 d:r 16 öre kopp:rm:tt, huilket allt under höglofl. Kongl. Swea hoffrättz 
nådgunstlighe och äntelige resolution i underdånigheet lämbnas och heemställes.  
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Ting 14–17 oktober 1687  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 129v–134v, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3474, fol. 127v–132r, RA. 
 
Anno 1687 d. 14, 15 och 17 october med Sunne tinglag, præsente prætore och nämden.  
 Peder Simonsson i Berge  Peder Biörsson i Hara  
 Nills Andersson i Fanbyen  Nills Jonsson i Fillsta  
 Anders Ersson i Månssåsen  Båål Persson i Swedje  
 Nills Jonsson i Bällsta  Peder Olsson i Giähle  
 Peder Bråddson i Imnäs    Anders Persson i Berie 
 Swen Persson i Härkie  Oloff Jonsson i Degernes  
 
1. Dato aflade nämbden sin edh effer nya edzformen. [fol. 130r]  
 
2. Dato publicerades Kongl. Majtt:z förr specificerade placater. 
 
3. Länssman Alexander Pålach opwiste högwelborne gouverneurens Lennart Ribbingz reso-
lution och tillåtelsse af d. 15 martij 1687, att i lagligh tijdh afsäija sigh skattehemmannetz 
bruuk i Håf, det han nu giör, efftersom omöijelligit är det behålla, efftersom slåtten tages och 
drages dherifrån. 
 
4. Anders Anderssons och Hanss Anderssons förmyndare, Peder Olsson i Tårp och Båål Pe-
dersson i Swedie, fordrade aff Nills Anderson i Fanbyen, som är deras styfffader, effterskref-
ne pertzedlar och penningar, som dem tillfallit är effter dheras fader Anders Månsson. 
 Nembl. 
 För emottagne koppar, sängkläder och swijn 14 daler s.m:t, och aff gällden 3 d:r 12 öre 
s:rm:t. Item 6 tunnor korn, 4 st. köör och tijo st. små fäcrettur, huar till Nills Andersson beia-
kade, och tilbödh ifrå sigh leffwerera dee pertzedlar som behålldne och oförnötte ähre, huilka 
förmyndarne willia igentagha. Alltså beslötz att gode män skulle dem påsee, och han skall 
dem till förmyndarne leffwerera, iempte bodskapen, på den åhrs han dem tagitt och deth öfri-
ge i penningar betalla.  
 
5. Nills Siulsson i Hägle tillstår sigh hafwa länt aff sal. Anders Månsson i Fanbyen 5 ½ 
r.d:r, och låtit honom i lega åhrligen såå en mälingh åker, och effter hans dödh, allenast till 
Nills Anderson för ett åhrs ränta giffwit ett fåhr, och för deth öfrige skylldigh. Peder Olsson 
och Båål Persson befruckta på sitt answahr komma om dee barnens rätt icke utfodra: gifwan-
des wedh handen att han utfattigh är, och äger allenast hemmannet. Huarföre blijr det barnen 
till försäkringh, och hereffter skall han betalla interesse effter åtta pro cento.  
 
6. Länssman angaf Faste Peersson i Rexsiön hafwa en och annan [fol. 130v] tijdh sålt oför-
tullat toback, och wijste fram prob derpå. Resp. att han förledne winter kiöpte i Målingzstuf-
wan tree skålpundh och rullan war förseglat, som Peder Biörsson i Hara betygar sigh sedt, och 
förledne sommar aff Jöns Kiehlsson i Bergzbyen och Bergh sochn köpt 5 ½ skålpund, huaraf 
probet är, och Jönss föregifwitt sig deth förtullat, och dy deth oppenbarligen sålt: begärandes 
opskåf, huilket honom effterlåtes till nästa ting, då Joon Kiehlsson skall wara tillstädes. 
 
7. Faste i Räxsiön tilltallades för färian han skulle skaffa till Wallasundet, emoot oppburne 
penningar, och deth icke fullgiort. Rp. att han aff Sunne oppburitt till tijo dahl. s:rm.t. och 
dem till Siuhl Olsson i Sallssåhn, som färian bygt, lefwereratt, som quittens af d. 23 junij 
sidstleden lyder, och aff Nääs och Hackås sochnar haar han intett bekommit, utan länssman 
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förledne sommar af huar bonde i Nähs opburitt 4 ½ öre k:rm:t., att låta oplaga gamble färian, 
och gifwit låf den detta åhret bruka, och dee derföre intet uthgifwit till nya färian[s] betall-
ning, och enär Hackåserne det finge höra, hafwa dee och penningarna innehållit, och dy är 
färian icke framkommen. Länssman nekade sigh tagit penningar i Nääs till gamble färians re-
paration detta åhr. 
 Resol. Faste böör opbära färiepenningarna i Nääs och Hackås, och skaffa färian färdigh 
fram, och om något öfwerskiuter gööra redo derföre. 
 
8. Bengt Olsson i Kyrckbyen föredrogh, hurusom han Matthei dagh bleff stulen till 13 r.d:r i 
heela rijkzdal. och caroliner och smått mynt och aff Johan Paulin fått kundskap, att dragon 
Hans Trast dem stulit, huilken der till nekar, då Paulin berättade sigh odensdagen effter råka 
Paulin [felskrivning för Trast] i Östbergh, och han under jackan giffwit fram ett tolfföres 
stycke att köpa öhl före, och sagt sig wäll skohla gifwa mehra der till, om dee allena wore: 
klappandes [fol. 131r] på en lappung som han hade widh byxorne, och widh dee gingo der ifrån 
tagit opp några caroliner och strax lagt dem i pungen igen och sagt sigh dem stullit i 
Kyrckbyen, och at ingen kan beslå honom der medh, emädan som deth penningar är, men 
Trasten nekar der till alldeles, och föregifwer sigh honom oppenbarligen få ett tolfförs stycke 
att köpa ööl före, men Paulin berättar dragon Anders Gahn deth sedt och kan wittna både om 
tolförsstycket och pungen. Dragon Jacob Glumbåck berättar dhet Anders Gahn för sig sagt 
om tolfförsstycket, och att Trasten och Paulin tasslat och hwiskat sin emillan i Östbergh. 
Skallmeijblåsaren Carll Kuth skall sedt Trasten under predijkan, samma dagh deth stalls, strax 
widh kyrckian och Kyrckbyen. Paulin och Glumbåck, att Trasten inga penningar hafft under 
wachthållandet förr, men han föregifwer sigh af sin wärdh och bonde för än han gick på 
wachten uti tolff och sex örs stycken 7 ½ m:k kopp.m:t fått och at prophossen Jacob Bryg-
giare sågh honom under predijkan samma gångh ifrå Kyrckbyen kommit gående: wettandes 
intet om han warit in eller icke, huarmedh saken denna gången måtte beroo, emädan Anders 
Gahn och Jacob Bryggiare icke tillstädas äre. 
 
9. Larss Johansson Holm angaf sigh förledne åhr hoos Swän Persson i Härkie insatt ett 
rannut sängebolster och ett hufwudbolster aff samma slagh, huilket hans styfmågh dragon 
Jacob Glumbåck haffwer uthtagit och skingrat: begärandes dhet igen. Rp. att dhet war honom 
aff swärmodren, enär han brudgume war, giffwitt, och dy deth affodrat och swärmodren är 
bortrester, men Larss Johansson nekar der till. Swän Persson tilspordes hwij han bolstret utan 
tillståndh lefwererade till Jacobz hustru. Rp. att hon swoor sig hafwa låf der till, men intet at 
dhet war [fol. 131v] giffwit till heemgifft, och att modran bödh deth igen enär hon kom ifrå 
Stockholm, och hon swarat sigh deth eij kunna göra förr än hon skaffat sig heemwist, men 
intet att deth war bårtgifwitt. Glumbåck föregifwer Larss hustru i Halfwarsgierde och pijgan 
Britha som tiente där, wetta betygha sängen sig wara gifwen. Swän Persson, att Larsses hustru 
bolstret uti hans frånwaru insatt, och så wida saken intet rörer någon högmålssak, så remitte-
res dhen effter Kongl. Maj:tz resolution a:o 1686 till regementzrättens optagande. 
 
10. Länssman Alexander Pålack kärade till Hemming Nillsson i Steensgårdh, för dhet han 
widh Swartsiön tillägnat sigh någon slått som honom tillhörer. Resp. att han een gammall 
swedia hardt wid Håhlängiet slagit med herr öfwerstens låf, som ängiet brukar, och der på 
opwijste fru öfwerstinnans attest d. 13 huius, och betyges swedian höra till Håhlängie; alltså 
blifwer Hemmingh frij för länssmans tilltahl i dhet målet. 
 
11. Länssman beswärade sigh öfwer tolffman Peder Bråddesson i Imnäs, som intet kommer 
på sochnstämningar, enär om ett och annat skall afftallas och beställas. Rp. att han weet sig 
ingen försummat mehra än een gångh i skördetijden, utan laga förfall: berättandes först sigh 
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då wara till kiällss, och sedan, att drängen war åstad och han siellff hemma och sålledes 
tuetaligh, dhet han föregaf sigh i hastigheeth blifwa säijande. Alltså beslötz att han effter 33 
cap. Tingmålabalcken böter för tredsko tree m:k. 
 
12. Johan Bråddesson i Swedie föredrogh hurusom hans fader Brådde Redarsson hafwer 
kiöpt Swediegården aff Oluff Enarsson i Swedie och des hustro, den han bebodde i sex åhr 
oquald, sedhan klandrade Oluff i Räxsiö på Oluff Enarssons hustrusysters Märitz wägnar å ett 
ängh, och brachte dhet undan gården, ehuruwäll [fol. 132r] dhet aff urminnes därunder legat, 
och i rå med hans grannes ängiar som dee hafwa i Räxsiö, och af lijka längd, huilken hans 
fader igenlöst, och sedan haar Räxsiön den åter till sig löst, medh förordh att han skulle den 
behålla i sin lijfstijdh, och altså är bem:te ängh i trättijo åhrs tijdh warit bårta och uthlagorne 
quaar widh Swedie och ängiet skoghwuxit. Oluff Olsson och Oluff Andersson i Swedie, som 
sittia på syskons låttar i Swedie, emädan som deras och hans een gårdh warit, hafwa sina 
ängiar behålldne i Räxsiön och göra skatt derföre, men han giör skatten och ängiet är bårta. 
Item, att Oluff i Räxsiön tilbudit honom deth emot lösn aff sex r.d:r och låfwat framgifwa ett 
gammallt breef derom, som intet skiedde: bewijsandes sin fader halfwa hemmannet aff 1 ½ t:l 
a:o 1626 d. 28 feb. köpt aff Oluff Enarsson för 22 r.d:r specie, och det andra halfwa aff Erich 
Jönsson i Hara och broder Lars Jönsson för 22 r.d:r d. 2 decemb. 1648, huaremot exciperades 
som föllier. 
 Att ett prob och skogzskiffte är hållit d. 16 junij 1652 emellan Oluff i Räxsiön och hans 
grannar Brådde Reddesson och Steen Larsson i Swedie, som bruka några ödeslägder i Räxsiö 
och göra deraff skatt, och långt der öfwer inkrächtat sigh dhet nyttigaste aff Räxsiöskogen, 
Räxsiöman till skada, och Swedieman skulle alltså afstå någon hästhööslått och annan nytt-
ningh han opbrukat, öfwer skatten in under Olufz gårdh, och Oluff för åboet skulle gifwa 5 
r.d:r, och derhoos låfwat Brådde för någon jordh i heemägorne 10 r.d:r, huilket deras dom och 
förplichtelsse nogsambt skall utwijsa. Stehn Larsson skulle afstå Stoormyran, och ett hästhöö-
engh wästan bäcken skulle Oluff inlösa af Erich Larsson i Årrwijken, som stodh i pant för tuå 
r.d:r, men kringom Kull-loken skulle Stehn hålla duglig haga, som och i heemägorne, effter 
sin skatt och andehl.    
 Saken considerades och beslötz, [fol. 132v] icke kunna komma till sluth, förr än påberopa-
de dom och förplichtelssebreff blijr framwijst, tillijka med oppnämbde gambla breeff som 
Oluff i Räxsiö föregiffwitt sig hafft. 
 
13. Leutnant Gabriel Puttz sedell till Lars Jonsson i Berge at leffwerera till zedellhafwanden 
emot tagne siu ducater på ett hästeköp, emot fiorton stycken dubbla plåtar, daterat Sunde d. 14 
julij a:o 1687 oplästes, och Lars tillstodh så köpslagatt wara och låfwade dhet fullgöra, ehuru-
wäll han samma gångh lät herr leuttnanten i smått silf:rm:t få en r.d:r, som han giör sigh 
försäkrat aff honom wäll kunna igenfå, nekandes till deth som stämbningzlistan innehåller, att 
han wellatt stegra ducaterne öfwer Kongl. Maj:ttz placat, eij heller ähr han derföre stämbder, 
som Pehr Simonsson i Bärge betygar, dy lämbnas deth. 
 
14. Nills Andersson i Hara tilltalltes hafwa försummat förledne sommar hållet på Frössöön. 
Rp. att han äger intet mehra än een häst, och måtte till kiähls, och sänt budh sigh willia betala 
den som för honom skiutza will. Hållmestaren Påhl Pedersson betygar honom dhet försum-
mat; altderföre dömmes han effter Kongl. giästgifwareordningen för tredsko at böta derföre 
med sina tree marck. 
 
15. Dato insinuerade regementzfältskiären m:r Jochim Kruger håldne husesyner på des an-
slagne boställe i Wästerhuus, som Joon Steensson åbodt och gammalt chrone är, anhållandes 
att dee må blifwa öfwersedde och considererade till sluth, då Joon Steensson föregaff sine 



 234  

 

förfäder dhet böxlat, och allenast dhet mistatt någon tijdh som Erich Mattzson Masuer och 
Anders Kielsson det innehade: beropandes wara kongabreef, [fol. 133r] så ifrå Swerie som 
Danmarck, att oqualt deth som annan odall bruka, och befallningzmans Johan Chrestophers-
sons änckia hustro Barbru Carllsdotter brefwen tagit med sigh till Stockholm och dem icke 
igenfått: opwijsandes probstens Erich Anderssons breeff daterat måndagen näst effter Gregori 
1583 att Joon Ersson aff Kongh Gustaff samma godz tagit, som war förfallit så till åker som 
ängh och det förbettrat, och derföre på Konungens befallning och wägnar försäkrat Joon Ers-
son och hans barn samma godz för ränta niuta och behålla: begärandes dilation den at igen-
sökia och wijsa sin hafwande rätt och jus possessionis, huilket allt lämbnades, och om han 
skulle något der med winna, så borde han lijkawäl hålla gården wid macht effter Kongl. 
Maj:ttz husesynsordning, och derföre är håldne husesyhn iembförd medh Kongl. Maj:tz huse-
synsordningh, och befunnit återstå och fehla, som förre åboen Joon Stensson dömmes at be-
talla, nembl.  
 Huardagz eller bagarstufwan pröfwes intet kunna repareras och göras laghgill under 
      8:  – : – 
 Till gäststufwan, som bör ånyo opsättias, behöfwes 30 d:r s.m:tt, doch kårtas deraff till 
innanrede för bänckiar, sängiar, fönster, spijssell med des jern, dörrar dito af gamble bygg-
ningen som brukas kunna till den nya 8 d:r och dy rester 22:  – : – 
 Cammaren på östra sijdan om bagarestufwan 5 alnar lång 4 ½ aln bredh, spijsell med 
murstång, dörr medh gångjern. Till spiäll, fönster och taak behöffwes, huar med han kan skat-
tas laghgill     1: 16: – 
 Wisterhuset wäst på gården 7 ¾ al. långt 6 al. bredt med dubbell wåningh, den öfre deh-
len bestående af et rum räknas för wisthuus, dee tuenne rum nedan under för sädes- och 
miölbodh, och detta effter landzssens bruk för och af een bonde, taket giöres feerdigt med 
taakweden af södra stufwan med     2:  – : – 
 [fol. 133v]  
 Redskapshuus blijr stallen wäst på gården och förbettras med   1:  – : – 
 Ett heembligit huuss emellan wisthuset och gamla stallen eller redskaphuset repareras 
med     – : 10: 16 
 Badstugu fins och felar der på näf:r till taket och takweden för och med   1: 10: 16 
 En ny stall med tree spillter och ett lijtet, och näfwertaket och een dehl aff gålfwet fehlas 
som giörs goda medh     1: 18: 16 
 Fähuset är swarsgått enär taket med näfwer blijr förbettrat, och något aff taakweden 
     – : 24: – 
 Swijnhusetz taak förbättras medh   – :   8: – 
 Kornladan 12 al:r lång och 11 al. bredh är nyligen opsatt och pröffwes eij större behöf-
was, näfwer till taket köpes för     2:  – : – 
 En humblegårdh aff 100 st. stänger.  
 Joon Stehnsson haar stengt och lagat gerdzlegårderne effter synen men icke allt, iembwäll 
opkört och brukat ett tunland igenlagd åker; dy obligeres han fullgöra huad som återstår heller 
effter mätesmanna ordom det betalla. En hööladu neder i ängiet förbettras medh  – : 16: –   
 [Summa]   41:   8: – 
 
 Ett slåttegodz Geenwalla prætenderer m:r Jochim under Wästerhuushemmannet, huilket 
Joon Stehnsson förledhne sommar bärgat, oachtatt att skatten är skrifwen på gården. Rp. att 
deth är hans gamla odell och skattlagd under hemmanet för tolff öre s.m:t, huarom utförligen i 
1666 åhrs afradzbook är förmält, och icke effterkommit. Alltså höltz skiäligt att höet som nu 
der är, dömmes i quarstad till nästa ting, då Joon Stehnsson och hans moder hust. Rangnell 
åligger bewijsa dhet wara sitt odall, eller dhet cedera. Mehra kunde dherutinnan för denna 
gången icke förrättas. 
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16. Länssman Alexander Pålach anklagade Nills Anderson i Knyta för olåflig tobakz sällian-
de. Rp. att han en rulla [fol. 134r] om 4 skålpund köpt aff Oloff Jönssons son i Wåhlbacken, 
Peder, hööandztijden, och förr intet toback hafft. Men länssman föregifw:r att hans inquarte-
rade dragon Oloff Pedersson Gladh berättat honom i tuå åhrs tijdh sålt toback och ingen tull 
giffwitt, och han icke tillstädes är; altså måtte saken beroo till nästa tingh, då Oluff Gladh 
moste wara tillstädes. 
 
17. Regementzauditeuren Jonas Flodin låtit citera Hemmingh Olsson i Wästbyen för waan-
bruk på chronhemmannet i Wästbyen, som regementzskrifwaren anslagit ähr, och sagt sigh 
willia saken utföra och icke comparerat; dy plichte effter lagh med sine tree mark.  
 
18. Pastor herr Mårten Lundell läth anklaga drängen Anders Olsson ifrån Bällstadh, för deth 
han 1685 haffwer utan ordre och tilstånd lagt långhellan på een hans häst som kåstade fiorton 
dahl. s.m:t och släpt på holmen: wettandes honom intet gå der quaar utan summit förr tuå 
gånger öfwer sundet derifrån, och hästen giffwitt sigh i siön, och medelst långhällan intet 
kunna simma, och störrt sigh sielff i sunnet. Rp. att han intet hade däremoot säija och uthom 
befallning deth giordt: williandes dess wärde afftiena men pastor nekar dertill för hans tredsko 
och lättia skuldh. Item att han tient i Prästegården fem åhr, och sompt af lönen fått och sompt 
rester. Hästen brukades i twå åhr för än han omkom. 
 Nämbden voterade honom wara skylldigh att betalla halfwa hästens wärde med siu dahl. 
s.m:t, emedan som pröfwas kan, att han icke des williande bracht hästen om, utan täncht 
honom dher genom bringa at gå quaar med dee andra hästarna. 
 
19. Anders Olsson tilltaltes i lijka måtto för dhet han på Marie kyrckiobordh igenlagt ett 
halfft tunlandh åker som nyss war giödd och tuå åhr tillförenne opprestatt. Rp. att pastor sielff 
deth befalt, men bewistes honom att han andra gången befaltes dijth begiffwa sigh med 
Mattes tuutha och en pijga det att [fol. 134v] att opköra och beså tillijka med andra åkeren. 
Swarade, att det war då elacht wäder, och kunde intet wäll hinna, men intygades wara hans 
försummelsse och wårdzlössheet, huar widh är att observera att han är hehl lather och 
mothwilliog i sitt arbete.  
 Nämbden voterade.  
 Att Anders Olsson, som försummat sin huussbondes arbethe och icke opkört ett halfft 
tunland åker, finnes plichtigh att ehrsättia först för åkerens opkörande med en dahl. s.m:t, och 
sedhan för den skada pastor hade af det halfwa tunland icke bleff medelst hans förwållande 
dhet åhret sådd, med tree dahl. s.m:t. 
 
20. Oloff Månsson ifrå Bröcklinge i Räfsundhz pastorat opbödh första gången hemmannet i 
Namne och Frössö sochn aff tree tunlandh, som Nills Hansson förr åbodt, köpt aff hustru 
Kerstin Oloffzdotter och Joon Jönsson i Fulstad på des hustrus wägnar, som dhertill bördig är, 
för 52 d:r 21 öre 8 p:g:r s.m:t, huaraf ett tunland chrone och tuå dito skatte är, som reserveres 
Kongl. Maij:tt och chronan dess lösn, effter dhet utom börden såldt ähr, där deth icke inbördat 
blifwer. 
 
21. Jöran Månsson ingaff een protest emoot herr öffwerst Åke Ulfsparre, angående Wäll-
wijkzhemmanetz waanbruuk, huilket skall communiceras herr öffwersten. 
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Ting 11–20 juni 1688 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 257v–274r, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3475, fol. 96v–116v, RA. 
 
Anno 1688 d. 11, 12, 13, 14, 18, 19 och 20 junij medh allmogen aff Sunne tinglagh, præsente 
prætore och nämbden. 
 Peder Simonson i Berghe   Peder Biörson i Haara 
 Nills Jonson i Fillstadh  Båål Persson i Swedie 
 Nills Jönson i Bällstadh   Peder Olsson i Giähle 
 Anders Person i Berge  Swän Persson i Härkie 
 Peder Olson i Åkerängh  Reggort Hemmingson i Långåker 
 Peder Anderson i Fanbyen  Oloff Erson i Årrwijken 
 
1. Dato aflade Peder Olson i Åkerängh, Peder Anderson i Fanbyen och Oluff Erson i Årr-
wijken sin nämbdemans edh. 
 
2. Item publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater, iempte hoffrättens breef 
och ordre af den 8 maij 1688, huruledes wichtige domar skolla göras ferdige och reenskrifwas 
att extraderas strax effter publicerandet etz. 
 
3. Ländzman Alexander Pålack kärade till corporalen Jonas Kållman [hovrättens renova-
tion: Källman] för dhet han insatt öhl hoos hustro Agnes Olofsdotter i Miälle till salu, som 
sträfwar emooth Kongl. Maij:tts giästgifwareordningh, och hans deröfwer bekomne resolu-
tion, och haar hustro Agnäs bekänt i tolfmans Swän Pedersons och Elias Swensons närwaru 
att dhet war dijtsatt at utsällias. Resp. att deth blef öfwer på marcknaden, och allenast insatt 
till förwar åth Anders Olsson i Hållborgen, som skulle något arbete i Rödööns kyrkia förferdi-
ga: opwijsandes sin tillkommande swäärfaders Anders Olsons attest att han på marcknan 
accorderat till sigh 40 kannor öhl, det Edhfast i Bye betygar sig höra tallas. Länsman, att han 
fick höra wachtan een och annan gångh köpa der ööl, och dy der effter slagit. Hust. Agnäs, att 
hon allenast uthsållt fem stoop at betalla hästelegan, som war 16 öre, ehuruwäll twå kannor 
allenast dertill behöfdes: kunnandes sigh eij påminna sagt för Swän och Elias det öhlet war till 
salu satt, [fol. 258r] och icke heller deth emottagit, utan hennes dåtter Märitt, om sina 19 åhr 
gammall, dhet hafft och handterat. Kållman förehöltz hwij han icke lät föra det osållde ölet 
ifrån marcknadzplatzen till Rödöön, emädan deth skulle dijth wara låfwat? Rp. at han intet 
hade någon häst, utan hust. Agnäses. Huar emoth sades att han samma affton körde till 
Rödöön, och kunde wähl ölet medbracht, men han föregaf deth icke strax kunna skee, och på 
mötett kunde han deth intet föra, efftersom så eij aftallat war. Märett, att 40 kannor mättes 
henne tilhanda at förwara, förutan twå kannor som gafs låf at sällias till hästelega åth hennes 
moder, och dess utan sålt allenast ett stoop: warandes Elias den förste som köpte öhlstopet, 
och sedan wachtan som äntelligen påstodh få twå kannor. Länsman, att han hörde wachtan 
som offtast köpa der öhl, och enär han hade Swän med sigh dijth, mötade han och dem med 
öhlkappan. Jonas Kuth, att Märett sagt i Wagle sigh öölet tagitt at uthsällia, huartill hon nekar. 
Peer Simonson i Berge, att Anders Olson accorderat om frij kåst i Rödöön och eij behöfft 
accordera till sigh något öhl. Märett, att Anders Olsons dotter Anna nämbde intet huem öhlet 
hafwa skulle, utan Kållman sagt deth Anders Olson deth wille behålla. Jonas Kuth, att Märittz 
syster Wallborg sagt för sin hustru Märett hafwa låf meera sällia än twå kannor, och sålt 2 ½ 
kanna. Wallborg förhördes och berättar sigh eij meera för sochnskrifwarens hustru sagt än twå 
kannor war befallt sällias. 
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 Saken lämnades till morgons at öfwerläggias och afdömmas, som intet kunde skee, 
emädan Jonas Kållman intet war tillstädes, och sagt sig willia fleera skähl till exculpation 
skaffa och hafwa låf af sine officerare sig att absentera. 
 
4. Leutnant Måns Chrestierson genom m:r Jochum Kröger fodrar aff capitenskan hust:o 
Elizabet Falck [fol. 258v] på Andersöhn 36 dahl. 21 ⅓ öre s:rm:t och fyra åhrs interesse derpå, 
huar emoth han een sölfkanna i pant hafwer om sextijo lodh: begärandes att den må blifwa 
lagligen opbuden honom till betallning. Huar emoth hennes son feltwäbelen Daniell Grijp in-
wände allenast, att hans moder effter ett halfft åhrs förlåpp begärt det leutnanten wille taga 
sölfret med sig till marcknaden, då skulle hon deth inlösa, men han deth eij giordt, och een 
annan gångh hade hans hustro det med sigh, och eij wellat taga emoth då tillbudne plåtar, som 
i sådant mynt länte woro. Huar emoth nekas och föregifs att hon sagt sig hafwa penningar, 
me[n] dem eij see låtitt heller wellat lefwerera: argumenterandes feltwäbellen att der leutt-
nanten hade bracht sölfret på marcknaden, så haar han fått sine penningar, och förmenar altså 
blij för interesset frij. Mester Jochum, att hans plicht icke war att föra förpantade sölfret kring 
om wägarna, och der hon deth wellat inlösa, så skulle hon sändt till honom lösn och tagit sitt 
sölfwer igen. Feltwäbelen, att panten uthsattes för 4 ½ åhr sedan. 
 Nämbden voterade capitenskan wara skyldigh gifwa leut. interesse för penningarnas 
bortowarande. 
 Såsom capitenskan hust. Elizabet Falck genom sin son feltwebell Daniell Grijp tillstår 
sigh af leutnanten Måns Chrestierson för 4 ½ åhr sedan länt och bekommit 36 dahl. 21 ⅓ öre 
s:rm:t, och derföre till pant och försäkring satt een sölfwerkanna om 60 lodh; altså pröfwar 
rätten skälligt att capitenskan böör samma 36: 21 ⅓ öre betalla och för dess bårtowarande den 
uti 4 åhr till datum förränta effter Kongl. Maij:ttz interesseplacat de anno 1687 med fem pro 
centum, och der deth eij skeer, så procederer leuttnanten medh panten effter 11 cap. Köpmåla-
balcken [Landzlagen], fins då panten sedan wara meera wärdh än skulden, förståendes medh 
capital och förfluttne interesse, så gifwes det öfrige tilbaka och der något felas, måtte det 
fyllas. [fol. 259r]  
 
5. Dragon Johan Pederson Paulin angafs förledne Gregori tijdh andra marcknadzdagen den 
20 martij sidstleden uti byen Degernäs och Sunne sochn stullit een beredd älgzhudh af Jöns 
Swänson i Hällne och Owijkz sochn, huilcken han sachnade strax, och bedit feltwäbelen Da-
niel Grijp, som då tillstädes war, om assistence, då han förmått honom bekänna sig hudan 
stullit uhr hans släda, och han giömbdt och förwarat ett gått stycke derifrån opp i skogen uti 
sniön, som dädan togs och sattes i förwaar, huartill Johan Paulin alldeles beiakade, och före-
gaf allenast sig aldrig pläga stiähla nychter, utan så snart han blijr drucken skeer det gemeen-
ligen. 
 Hudan och tyfnaden wärderades för åtta dahl. s.m:t. 
 Nämbden förehöltz och påmintes dragon Paulins förra gerningar och begångne tyfwerie, 
som håldne ransakningh och dom in aprili 1687 utförligen innehåller och uthwijser, då dee 
enhälleligen beslöto sigh honom eij kunna i anledningh aff straffordningen för lijfzstraffet 
befrija, emädan som han 1687 in aprili för åthskillige tyfwerijer blef dömbd at mista lifwet, 
men aff höga öfwerheeten dermed benådat och underkastatt fem gatulopp. 
 Alldenstundh dragon Johan Pederson Paulin befinnes på tinget den 10 och 18 aprillis åhr 
1687 wara för åthskillige begångne tyffnader dömbder effter Kongl. Maij:tz straffordning att 
mista lifwet, och ehuruwäll han af höga öfwerheeten dermedh blef benådat; så kan rätten icke 
dess mindre göra, utan pröfwar honom medelst sedermeera begångne tyfnadt af åtta dahl:r 
s:rm:tz wärde, i anledning och förmågo eff högstbem:te Kongl:e Maij:ttz straffordningh och 
dess 3 § hafwa förbruttit sitt lijff, huilcket under höglofl. Kongl. Swea hofrättz äntellige reso-
lution i underdån ödmiukheet heemställes. 
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6. Daniell Hanson i O[den]salla förekom och bekände sig wara förlicht med Oluff Månson i 
Tann och hust. Gertrud ib:m och Oluff Olson i Öne och Erich Erson i Östbergh, för det deras 
boskap förledne åår 1687 hafwa förtrampat allt hans höö i afradzlandet Tårråsen, och att dee 
skulle betalla det åhretz afradzpenningar 12 öre och 4 skrinder höö, huartill dee samtyckte och 
låfwade fullgöra. [fol. 259v]  
 
7. Peer Bråddeson i Imnäs tilltaltes för dhet han förledne åhr 1687 på wåårtinget, enär huus-
folckz mantalls skrifningh höltz, angifwit Jon Eliessons hustru tillijka medh mannen wara i 
hans brödh såsom tienare, och lijkawäll skall hustrun warit för sig sielff som een annan 
inhyses. Resp. att dee wore begge uti hans brödh in på wåren, då hon satte sig allena och intet 
med honom i matlagh war: observerandes är att Jon och hustrun kommit till Peder Bråddeson 
strax effter påska 1687 och warit öfwer Ersmässo i brödh med honom, och den 19 aprilis 
höltz folckskrifningen. Huaraf föllier att hon war i hans brödh den tijden skrifningen skedde, 
och altså är Peder Bråddeson derutinnan intet straffwärdigh. 
 
8. Johan Bråddeson i Swedie itererade sin saak om några ägor i Räxsiö: berättandes att een 
man för gammallt i Rexiön gifwit sig till sythningh i Swedie och effter hans dagar kommo 
några ägor i Räxsiö under Swedie. Peder Olson i Åkerängh effter sin faders tahl att så skall 
wara skiedt, huilket han berättat sig eij kunna minnas, utan af sina föräldrar hört. Faste Person 
i Räxsiö föregaf det så wäll kan warit, men många köp och skiffte sedan giorde: opwijsandes 
ett probsbreef hållit d. 15 och 16 maij 1633, lydandes att oppmätt blef all den jordh i Swedie 
och den jordepart i Rexsiö, utanför Olufs part och ibland hans ägor som Brådde i Swedie hade 
i bruuk, och befans wara 18 mälingar yppen åker och 18 mäl:r i trädha. Sedan mättes 
förskrefne jordh i Rexsiö, och fans wara 14 mälingar, och Brådde sade sig kunna få der 
åhrligen 4 lass höö, huilken i förledne swenske fejgde blef arff ifrå Rexsiö till Swedie. 
 Saken discurerades till dombs och beslötz eij kunna något der uti definiera förr än domen 
och förplichtelsebrefwet, som oprättat skrifft och förlijkningh den 16 junj anno 1652 sig påbe-
ropar, blijr effter interlocutorie domens lydelse på förledne höstetingh oppwijst. 
 
9. Oluff Andersons hustru i Berge, Kerstin Olufsdotter, beswärade sigh öfwer änckian hust. 
Agnäs Olssdotter i Miälle för det hon sig beskylt hafwa förleden höst ätit utur hennes flötbytta 
[gräddbunke]. [fol. 260r] Resp. att hon och dragon Peder i Storgårdh den natten lågo der, och 
hon mistade flöter: wettandes intet wäll huem af dem deth giorde, och kunde doch icke 
unfalla sig derföre hust. Kerstin uthropat och förlijcht, såwijda hennes rätt der i är, men icke 
chronones, dhet hust. Kerstin berättar medelst afböön wara skiedt. 
 Saken togs i betänckiande, och efftersom hon är fattig och kan aff hastige mode deth sagt 
och uthspridt, och sedan lijkawäll afbedit, så är för skälligt funnit at applicera hennes för-
seende derutinnan till 43 cap. Tingmålabalcken, och dy saker till sina tree marck. 
 
10. Norderöboena genom Mårten Olsson i Tiwarsgården angaff dhet Peer Bråddeson i Imnäs, 
Carll Nillson i Tårp och Peder Olson ib:m, tillijka medh Faste Person i Rexsiön, förledne 
sommar 1687 länt färian at öfwerföra sin boskap medh, och under länet blef sönderslagen: 
williandes dee, förutan Peer Bråddeson, dem för skadan förnöija, huartill dee beiaka. Men 
Peder föregifwer sig henne eij brukat, emedan som hans förslag om fäboder med Carll i Tårp 
icke gick för sigh, och hade nogh göra att kunna någorlunda salvera färian för total under-
gång: kunnandes intet neka sig tillijka med dee andra färian länt. Actor begärte 4 ½ dahl. 
s:rm:t till skadestånd, som disputerades, emedan som dee henne oplagat och reparerat och 
gifwit legorna, och uthläth actor sigh willia wara benögd med tree dahl. s:rm:t, huilket fans 
skälligt. Och såwida dee alla fyra hafwa länt färian, så böra dee och alla refundera skadan, 
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efftersom låhn effter 8 cap. Köpmålabalcken L.L. bör eij missfaras, utan med fullo återlef-
wereras, och kommer altså på huardera 24 öre s:rm:t, som dee utan oppehåldh och drögsmåhl 
måtte betalla. 
 
11. Jon Elieson ifrå Nambn kärade till Peder Bråddeson i Imnäs för dhet han honom åhr 1687 
tiente för drängh och dijtfördt fem lass höö som hans boskap förtärt, och fem lass oppgifwit 
åth sin boskap och dess miölck in emoth Johannis kommit Peder till goda. Resp. att han 
antogh honom till prob såsom een fosterson, emedan som dee äre swågrar och woro wäll i 
förstonne uti et matlag, men sedan blef Jons hustru för sig sielff, och Jon tiente för dräng och 
nekar icke dess löön, och haar honom länt först 11 ¼ dahl. och sedan 13 dahl. k:rm:t, det Jon 
tillstår, men fordrar [fol. 260v] tillijka medh penningelönen twå paar skoor. Effter något samb-
tahl förlijcktes dee sålledes att Peder cederer bem:te länthe 24 ¼ dahl. k:rm:t till Jon i ett för 
allt, huarmed Joon Elieson war nögder och sträckte honom handan derpå, huarmed all deras 
twist blijr ophäfwen. 
 
12. Johan Pederson Smedh i Tann beswärade sig öfwer Oluff Olson i Kånckebacken, som i 
fyra åhr haar låfwat Mårten i H[å]hlskafwan hafwa der sin boskap, som honom och hans slått 
länder till stoor skada, emedan som fast ringa uthrymme der är, och dy taga ängiarne deraf 
skadha. Resp. att han äger halfwa Kånckebacken och Johan Smedh 1/4, och Mårten för 
Mällbygården 1/4, och han äger eij så mycken boskap som hans part kan föda, och dy tillåtit 
Mårten med sin boskap der wara. Johan Smedh, att der uthmarck wore, så kunde deth wara, 
och att Oluff haar och låfwat een sin son Siull i Mällbyn der och hafwa sin boskap. Swaar! att 
dee beggie äga allenast till 8 st. nöth och Mårten till 16 à 18 dito. 
 Till dombs voterades. 
 Såsom Oluff Olson är rådande öfwer halfwa ödesböle Kånckebacken; altså tillåtes honom 
disposition öfwer des halfwa mulbete: förståendes i proportion medh Johan Pederson i Tann 
och Mårten Olson i Mällbyn, som huar sin 1/4 der uti possidera, och icke må Oluff meera 
bodskap intaga än som kan swara och wara iemblicht med bäggies deras, och sålledes huar 
niuta till goda effter öre och ortugh och hafwande rätt i by, lijkmätigt 4 cap. Byggningabalken 
Landzlagen. 
 
13. Oluff Erson i Årrwijken haar låtit stemma Peder Ersons hustru Elin Jönsdotter i Degernäs 
för ährerörigh beskyllningh, som gårdagen intet sig instälte, och dy å nyo tillsagd at compa-
rera dato, som intet skedt är, utan hust. Märett Olsdotter berättar sigh för henne sagt, dhet 
dragon Lars Kiäder berättat at Johan Paulin skall wara Oluff Ersons capplan. Och såwijda hon 
intet stämbder är, haar hon eij kunnat honom stämbna. 
 Resolutio. Saken kan eij företagas, efftersom hustro Elin, som lagstembder är, icke com-
parerat och dy plichtar hon för [fol. 261r] tredsko effter 33 cap. Tingmålabalcken medh sina 
tree marck, och skall till nästa tingh swara och stämbna sin sagusman, och så till den första, 
och afwänta rättens uthslagh. 
 
14. Regementzfeltskiären m:r Jochum Krüger itererade sin anhängige prætension på höste-
tinget om wästre Geenwaldz slåttegodz under dess tillslagne bostelle och chronhemman i 
Wästerhuus, huar emoth exciperades och inwändes som tillförne att dhet alldrig hört imme-
diatè under chronhemmanet Wästerhuus, utan â part inbördat odall, som derunder är af 
förfäderne wordet brukat: williandes och sökiandes dhet bewijsa med effterskrefne gambla 
mäns, Peder Giöhlsons i Wagle, Swän Larson[s] i Tanne och Swän Jonsons i Knytta attest, 
daterat d. 9 i denne månad junij, af innehåldh att Steen Mårtenson wäster Geenwalla lägden 
hafwer inlöst af sine syskon Bengt och Carll Mårtenssönner i Wästerhuus och af gamble sys-
konen Peer Erson i Sellie, Karin Mårtensdotter i Näset, Uhrsilla Mårtensdotter i Wästerhuus, 
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Margetta Mårtensdotter ib:m och Britta Mårtensdotter ib:m, Mårten Olson i Tiwarsgården på 
sin faarbroders wägnar, och Oluff Bengtson på Norderöön, och Brådde i Torrwalla, och aldrig 
[annat] hördt än att bem:te lägde warit af ålder odellsgodz. Sammalledes opwijstes et gam-
mallt pergamentzbreef giordh hellige torsdagh utan åhrthl med åtta fastom: warandes ett 
insegell hängiandes der under och bandh till ett: lydandes att Anders i Döwinge och Räfsund 
sochn haar sålt till Peder Olson een gårdh liggiandes i Frössö sochn och wästra Geenwalla för 
ena marck. [ÖLAs kommentar: Svenskt diplomatarium nr. 25 642] 
 Anno 1687 haar Steens änkia hust. Ragnell Jonsdotter supplicerat till vice gouverneuren 
herr Åke Ulfsparre om bem:te slåttegodz, och den 24 julij bem:te åhr 1687 fått resolution att 
såwijda det är arfft, så kan dhet icke räknas för chronhemmans ägor etz. Anders Kiehlson 
bebodde samma chrongårdh i tolf åhrs tijdh, och 1675 begifwit sigh der ifrån, under huilcken 
tijdh hans son Oluff Anderson i Wijke, som hemma giffter war, berättar dhet hustro Ragnill i 
ber:de 12 åhr bodde på wäster Geenwalla slåttegodz, och i första twå åhr intet derföre skattat, 
som blef kunnigt deraf att Nills Gunnarson i Wästerhuus skattade för äfwen så [fol. 261v] 
många tunland som Steen eller Kiehlsons och giorde, tolff öre s:rm:t ringare skatt åhrligen, 
som wiste säija att Geenwalla war under Kiehlsons skattlagd, och hustru Ragnill den skatten 
hade inne hoos sig, för huilka 2:ne åhr Anders gaf henne effter, men för tijo åhr betallte hon 
dem åhrligen. För än Kiehlson kom dijth war Erich Mattzson Masuer der, och satt der längie, 
nembl. till fembton åhr, emedan som Steen, sedan landet kom under Sweries devotion, der 
allenast war i tree åhr, men för honom war hans fader Mårten Carlson der boende och hans 
fader för honom. Mårten ärfde med sin hustro Märitt Bengtzdotter een dehl i Gehnwalla, och 
uthlöste såwäll sina syskon som gamble syskonen, och under den tijden skrefs skatten på 
Wästerhuus gården, som böxlades innom släcktan. 1666 åhrs afradzbook lyder ibland annat 
att Genwaldzlägdan skall höra effter hustro Ragnels dödh till Anders Kiehlsons hemman, så 
frampt hon i medler tijdh icke kan bewijsa deth wara hennes rätta odall. Theslijkes opwijstes 
een attest aff Mårten Olson i Tiwarsgården, Oluff Bengtson och Jöns Pederson i Wästanedh, 
daterat d. 28 april sidstleden, lydandes att Steen Mårtenson wästre Geenwaldz lägden af deras 
föräldrar inlöst, och derpå gifne breef äre förkomne. Swän Jonson i Knyta betygar dhet Steen, 
ehuar han bodde, hade altijdh Geenwaldzlägdan, dhet samma betygar gamle nämbdeman 
Reggert Hemmingson i Långåker, som är in emot 80 åår gammall. Enär Steen Mårtenson 
moste cedera och afträda Wästerhuus gården, bodde han på Geenwaldzlägdan. 
 Saken togz i betänckiande och enhälleligen af nämbden beslötz, dhet wästre Geenwalla-
lägden är gammallt odall. 
 Aff föregående ransakning befinnes att effter hustro Ragnell Jonsdotters dödh skulle 
wästre Geenwalldzlägdan falla till chronhemmanet i Wästerhuus, som Anders Kiehlson åbod-
de, så frampt hon i medler tijdh icke kunde bewijsa det wara sitt rätta odellsgodz, som 1666 
åhrs afradzbook uthwijser. Och såsom nu så skrifft- som munteligen är intygat wordet att 
hustro Ragnels man Steen Mårtenson samma Geenwalldz lägd har inbördat, deels af sine 
syskon och dels af gamla syskonen [fol. 262r] (efftersom Steens moder war een arfwinge 
dertill), och så längie Stehn bebodde Wästerhuus hemmannet, brukat besagde lägde der under 
för åhrlig skatt, som der inskrefwen war, och såwäll i dee femton åhr som Erich Mattzson 
Masur, som i dee tolf åhr Anders Kiehlson Wästerhuus chrongård brukat, offtbem:te 
Geenwaldzlägde häfdat, possiderat och bebodt, och till dem åhrligen skattat. Altfördenskuldh 
kan rätten intet annat finna än wäster Geenwaldz lägd och slått är odellsgodz, och icke imme-
diatè hört under chronhemmannet i Wästerhuus, som regementzfeltskärn till boostelle är an-
slagit, utan hörer Steen Mårtensons barn och arfwa till, och bör så her effter som härtills åhr-
ligen skatta till berörde hemman, och blijr altså arresten på 1687 åhrs der bergade höö re-
laxerat och opphäfwen, hwar emoth 24 öre s:rm:t skolla för deth åhretz afradh lefwereras och 
betallas. 
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15. Hustru Britta i My beswärade sigh öfwer skräddaren Nills Hanson på Norderöön, som an-
tagit hennes son Peder 1687 at lära skräddareämbetet i twå åhr, och för hwart åhr derföre få 
18 dahl. k:rm:t och opburit 12 dahl. och gåssen icke där warit längre än fiorton dagar för Alla 
Helgon till juul, och effter 13:dedagen pass 14 dagar, emädan som han wille dhet han skulle 
icke tiena meera än ett åhr. Swaar, att så accorderat war, och han intet sin låfwen ryggiat, utan 
pilten tyckt swårt wara at arbeta iblandh, enär intet skräddarearbete wankades, och att han 
intet budit honom gå derifrån.  
 Effter påminnelse förlichtes parterne, att Nills Hanson låfwade gifwa tilbaka sex dahl. 
k:rm:t och sträckte Peder handan derpå, huarmed modren hustro Britha och nögder war. 
 
16. Joon Steenson kärade till Oluff Anderson i Wijken och Rödööns sochn, som tillijka medh 
sin fader Anders Kiehlson chronhemmanet i Wästerhuus i tolff åhr bebodt, och enär han 
trädde der ifrån måst honom gifwa för åboet 15 dahl. s:rm:t, ehuruwäll han eij mycket der 
bygde. Och efftersom han för huusröta för dee tolf åhr derpå fölliande är dömbd at betalla 41 
dahl. 8 öre s.m:t, söker han honom om hielp derutinnan: bewijsandes sig bem:te 15 dahl. 
utgifwit med ett deras contract af d. 24 martij a:o 1674, [fol. 262v] som lyder ibland annat at 
han medh Oluff Anderson afhandlat det han bem:t hemman afträder och honom inrymmer, 
och med sämio och enigheet förlijchtz att gifwa honom i godh willia för hans åbo och bebyg-
giande 10 r.d:r och sålledes träda till bem:te chrongårdh, huilken föreningh befallningzman 
Daniel Bertellson och tree st. boofaste bönder underskrifwit och besannat. Huartill Oluff 
Anderson swarade at han förmodar blifwa erhållen med deth contract han giorde, enär han 
honom cederade och effterläth gården, och war hemmannet waanbrukat och så godt som öde 
enär hans fader deth effter Erich Masur antog, och bygde nogh och oppbrukade gården. 
 Nämbden voterade till fölliande dom. 
 Alldenstundh af den föreningh och förlijkningsskrifft som Jon Steenson den 24 martij 
anno 1674 med Oluff Anderson giort, befinnes att han öfwertallat honom at affträda chron-
hemmannet och sigh det inrymma och med godh sämio och enigheet tillsagt honom för åboet 
och giorde byggningh betalla tijo r.d:r, som är 15 dahl. s:rm:t, huilket befallningzman Daniel 
Bertillson tillijka medh fleera verificerat och underskrifwitt; altså kan rätten intet finna Joon 
Steenson wara befogat dhet öfwerträda och kullkasta, utan låta sigh nöija dermedh, uti huilket 
anseende Oluff Anderson kännes frij för hans tilltahl derutinnan. 
 
17. Postmestar Swän Danielson, Hemming Olson i Wästbyen och Måns Nillson i Ståcke cite-
rade att swara om någon skuldhfordran af sahl. herr Peder Holst, och haar pastor i Hammar-
dahl herr Jon Salin skrifwit till collegam Jacob Holst att wara der uti fullmechtig, som genom 
ländzman Alexander Pålack uhrsächtar sig der ifrån, emedan som ingen fullmacht är dertill 
gifwen af sahl. h. Peder Holsts sterbhuus, och ingen liquidation med andra hans creditorer i 
Wästerbåtn är öfwersändt; altså kan saken icke företagas. 
 
18. Faste Person i Räxsiön angafs hafwa bracht een odugelig färia till Wallasundet, som 
nämbden pröfwat och funnit [fol. 263r] wara så wällter och smahl på båtn att hon i stormwäder 
icke utan största lijfsfara kan brukas. Swaar, att han den af framledne Siul Olson i Sallsåhn 
effter betingandet till längdan och bredden beställt och tijo dahl. s:rm:t derpå betallt, och der 
något fehl derpå wore råder han intet före, och des penningar i Nääs står ännu inne och een 
dehl i Hackåhs. Siulls änkia hust. Märett Jonsdotter föregifwer färian wara giordh som beställt 
war. Nämbdemän som den besedt berätta den wäll hafwa sin rätta längd och bredd, men är alt 
för mycket ihoophafd nedantill och deraf blefwen wålter. Faste, att han tingat färian af Siuhl, 
och han tagit sin granne Jon Larson med sigh i lagh och skulle hafwa halfwa penningar hwar, 
dertill Jon beiakar. 
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 Nääs sochn har uthgifwit 4 ½ öre k:rm:t till mans att låta reparera gamble färian och dem 
lefwererat till ländzman Pålack, som han tillstår, och föregifwer deraf betallt dem som båten 
giort ferdig och fyra dahl. k:rm:t till sochnskrifwaren Jonas Kuth, men Båhl i Swedie och Peer 
Olson i Åkerängh, som färian bygdt och lagat, fått intet. 
 Resolutio. Att Lendzman böör af dee opburne penningar i Nääs betalla färiebyggarna och 
göra rächning med Kuten som han bäst kan. 
 Nämbden voterar att Siuhls änckia och Jon Larson, som odugelig färia bygdt, måtte een 
annan dugelig skaffa, och för penningarnas bortowarande plichtig den gamble låta reparera, 
att den resande må kunna säkert komma fort, och till des förferdigande tages aff färiepen-
ningarne i Nääs, som kårtas på betallningen för den nya. 
 Såsom Siull Olson och Joon Larson i Sallsåhn hafwa bygdt een färia som är funnen odu-
gellig at brukas i Wallasundet, alltså dömmes dee at låta fordersampt een duglig byggia och 
skaffa fram och på det dee reesande må kunna säkert komma öfwer sundet, så måtte den 
gamble färian repareras och wäll förferdigas strax och utan oppehåldh, huartill tages betall-
ningh af bewilliade färiepenningar i Nääs, som sedan blifwa kårtade på nya färians betall-
ningh, efftersom dee större dehlen af betallningen förlengst opburit, och odugel. fordenskap 
skaffat. [fol. 263v]  
 
19. Faste Person i Rexsiön beswärade sigh öfwer länsman Alexander Pålack för deth han 
honom wid Nääs kyrckia 1686 uthropat för tyf och skälm, af tillfelle att deras tuist war om 
een färias betallningh till Wallasundet; huilket Båhl Nillson i Bleka, Henrich Anderson i 
Bierme och Önne Swenson i Stoorgården åhört och kunna betyga. Länsman exciperade 
emoo[t]h Båhls bewittnande medelst dheras gamble träta och håll[er] honom för sin afwundz-
man. Båhl, att dee wäll warit owänner och nu icke weeth af något argt, fast än dee icke i 
synnerheet äre blefne förlijchte. Alexander wille och iäfwa Henrich, som är syskonebarn med 
Båhl. Länsman ingaf een attest af sochnskrifwaren Nills Anderson och tolfman Måns Gullich-
son i Nääs af d. 25 april sidstleden, lydandes hurusom ländzman förbudit Faste Person taga 
och få färiepenningarne förr än färian blijr ferdig och framfördh, eij wettandes huad ordh som 
dem emellan fältes, emedan som dee icke kallades till wittne deröfwer. Alexander, att Faste 
har dölt undan tijondesmöör af een koo hoos kyrckioherden. Faste, att Nills Anderson i Fan-
byen dhet angifwit, och berättar sig förlijckt kyrckioherden derföre. Item, att han förledne åhr 
fått dels ofrusna erther och giort bara rijs till prästen, som han klagat, och goda erther till 
kyrckherberget. Resp. att han fick lijtet ofrusit och läth prästen få sin dehl och een kanna hafft 
till kyrckherberget som icke togs emooth för dess odugeligheet skuldh, huartill sochnskrif-
waren Jonas Kuth nekar, då Faste sade sig dem i een possa hafwa och eij oplöste, utan enär 
tijonden togs uth, lefwererat erter som han köpt. 
 Nämbdens betänckiande är detta. 
 Att såwijda Båål Nillson och Henrich Anderson äre iäfwade af länsman och dess utan kan 
Faste Person, efftersom heela allmogen warit tillstädes, wäll skaffa omisstänchte wittnen i 
saken; altså är skäligt funnet at opskiuta saken till nästa tingh. I medler tijdh kan och skaffas 
säkert beskedh om tijondesmöret och tijondeerterne aff kyrckioherden i Sunne. 
 
20. Faste Persson framwijste först lensmans i Bergh Halfwar [fol. 264r] Jonsons attest att Jöns 
Kiehlson i Bergswijken 1687 angifwit och förtullat 40 skålpund toback daterat 19 junj 1687, 
och sedan Kiehlsons attest af den 5 huius med ländzmans underskrifft och tolfman Joon 
Jöransons, att Faste 1687 af honom köpt 5 ½ skålpund toback, huarom på förledne hösteting 
agerades. 
 Såsom Faste Pederson bewijser medh Jöns Kiehlsons verificerade attest, sig af honom 
köpt förledne åhr 1687 5 ½ skålpund förtullat toback, som länsman Halfwar Jonson betyger; 
altså kännes han frij och otilltallt för länsmans Alexander Pålackz wijdare tilltahl derutinnan. 
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21. Ryttarens Carll Olofsons prætenderade slåttägor ifrå Rexiö under chrongården i Orrwij-
ken, som han åboor och kallas Kyrckbygården, huarom agerades på 1686 åhrs hösteting, 
företogz, och befans saken då studza på beropade gamble breef som icke för handen wore, 
och skulle uthwijsa det Högom haar ägor i Räxsiön köpt och ärfft ifrå Owijken, och 
alltfördenskuldh frågades der effter, då ett gammallt pergamentzbreef, daterat Sunde d. 16 
martij an:o d:ni 1602, oppwijstes, innehållandes hurusom Märitt Gufastdotter på Hellback i 
Owijken hafwer sålt Oluff Olsson i Årrwijk och Anders Påhlson på Håff i Sunde sockn sitt 
fasta faders och moders arf i Räxiö Nordregård för 11 dahl. med der under specificerade 
wittnen. Sedan, twå åhr der effter haar hennes son Swän Olson af dem i sone 9 m:k bekom-
mit. Lars Gudfastson haar och såldt till Oluff Olson i Rexsiö och Anders Påhlson åtta mäling-
ar jordh i Räxsiö nordanför, för åtta dahl. 1 m:k, och een spand och een tunna korn i sone etz., 
och dy dhet lämnat dem till ewerdellig egendomb, huilket är på Frössö tingh d. 2 aprillis 1639 
opläsitt och dömbt der effter. An:o 1649 d. 10 martij på Hallens tingh haar Swen Olson i 
Hanabacken bekänt sig hafwa bekommit i breef sohne sex r.d:r af Oluff Olson i Rexsiö och 
sålledes förente. Carll Olson prætenderer och 2:ne drool heller twå ladur ängh hardt widh 
Rexsiön, som och skolla under Kyrckbygården lydt, och Anders Pederson i sin tijdh dem 
bergat. Peder Olson i Swedie berättar dhet Olof Olsons i Räxiö broder Peder Olson slogh 
samma drohl, och effter honom hans son Anders ett heller fleera åår, men på huad sätt är 
okunnigt, [fol. 264v] antingen för lega heller som odellsman, deth Oluff Erson i Årrwijken be-
sannar, förmenandes gamble män i grändan, Swen Pålson i Högen och Nills Jonson i Årrwij-
ken, skolla wetta derom beskedh. Rexsiöman gaf wid handan att fäboder emellan Grubben 
och Kårgierdh och des walldh hörde och brukades af Olufs och Peders broder Mårten Olson i 
Grubben, och effter hans dödh föll den Oluff och Peder till, och Oluff skulle få för dess 1/2 af 
Peder tijo r.d:r som Joon Person i Grubban skulle betalla, och intet fullgiort, huarom kiöp och 
contract giordes, det Jon skall hafwa, och icke ifrån sig lefwererat. 
 Nämbden öfwerlade saken och beslöto sigh intet kunna den afdömma förr än Swen Påhl-
son i Högen och Nills Jonson i Årrwijken tillijka medh Joon Person i Grubben blifwa om dee 
2:ne strijdige slåttdroler förhörde, och sedan att Rexsiömans påberopade breef om buderne 
och dess slått, som skall finnas hoos Joon Pederson i Grubben, blifwa oppwijste och öfwer-
sedde. 
 
22. Fendrich Adam Claes Siöberg tilltaltes effter kånans Luci Fastesdotters bekännelse på 
wåårtinget 1687 för lägersmåhl med henne, huartill han nekar och föregifwer sig intet känna 
henne heller sedt och mycket mindre besåfwit, och der hoos att han den angifne tijden war så 
siuklig att han sådant intet kundhe præstera och förrätta, och deth at bewijsa oppwiste han 
regementzfeltskärns m:r Jochum Krögers attest af d. 4 februarij 1687, lydandes att fendricken 
om sommaren 1686 war med åthskillige beswärligheet på sitt membro genitali häfftat, och för 
den ordsaken in junio gifwit sig under cur. Kånan Lucia berättar sig honom för orätt beskylt 
och att han sig intet besåfwit, utan dragon Petter Hult, som in [septem]bri a:o 1686 betyges 
wara rymbder och warit ogiffter, som capitenleut:n Anders Treffenberg, som honom wärfd, 
berättar. Men munsterskrif:n Johan Lorentz Careel tycker sigh minnas honom sagt sig wara 
gifft. Luci, att hon bekände på fendricken efftersom dragon war förrymbd.  
 Fendricken påmintes sitt tahl i Ståcke uti åthskillige officerarers närwaru dagen effter 
Kyndersmässa 1687, i dhet han [fol. 265r] sagt sig med Luci lägersmåhl hafft? Swaar, att han 
blef aff dem agerat och sade, på deth han skulle desto bättre slippa dem, om iag så giort, huad 
angår deth eder. Eij heller war han obligerat dem någon reda derföre, utan in foro competenti. 
Capitenleutt. And. (Curi) Treffenberg förklarade sitt förra betygande wara att Siöberg sade, 
om iag henne besåfwit, så går deth ingen af eder ann. Kånan påstår Siöbergs oskyldigheet. 
Auditeuren Jonas Flodin berättar sig gästa hoos Måns i Stocke under generalmunstringen 
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1686, och att han een gång bödh Siöberg heem till måltijdz, men ingen natt der lågh, som eij 
kunde tålas för hans siukdom skuldh. Kånan förehöltz ytterligare hwij hon bekände på een 
gifft man, enär hon bedrifwit otucht med een ogifft persoon? Swaar, att hon wiste intet bättre, 
emedan den sanskyllige war rymbder. 
 Nämbden påmintes sakens sammanhang och hurusom lagen tallar om twetallan, annat å 
eno och annat å andro tinge, och beslöto att såwijda hon äntelligen påstår sig orätt skylt på 
Siöberg och lägersmåhl med Petter Hult hafft och icke med honom, så kan Siöberg intet 
bindas dertill, och kånan för twetalan böter och plichtar. 
 Såsom kånan Luci Fastesdotter på förledne åhrs wåhrting, som här höltz d. 16 och 18 
aprillis 1687, frijwilliogt bekänt det fendrichen welb. Adam Claes Siöberg med sig olåflig 
beblandelse hafft och deraf aflat och födt barn, och å detta nekat alldeles dertill och påstått sig 
honom fendricken orätt angifwit och ingen beblandelse hafft medh, utan med den förrymbde 
dragon Petter Hult, som sielfwa ransakningen wijdare innehåller och uthwijser. Och ändåch 
23 cap. Tingmålabalcken dicterer och obligerer enom förblifwa wid första sitt tahl och bekän-
nelse; så är lijkawäll af omständigheeterne säkrast funnit att rätta sig i blinda saker effter 
domare reglan och låta beroo med hennes senare enständige bekännelse, uti huilcket anseende 
fendrich Siöberg kännes frij för lägersmålet, och kånan, som förr plichtat för enfalt hoor, 
böter för twetallan sina tree marck. 
 
23. Auditeuren Jonas Flodin å landzhöfdingens högwelb:ne herr Åke Ulfsparres wägnar kära-
de till munsterskrif:n [fol. 265v] Johan Lorentz Careel för någon rest af under händer hafde 
spijk och pannor, såsom herr landzhöfdingens egen tienare, och at bewijsa honom böra 
derföre swara, ingifwit een vidimerat copia aff hans obligation heller revers till handelsman 
Oluff Chrestierson i Norie, daterat Örn i Norie d. 29 decembris a:o 1687, aff innehåldh at han 
aff Oluff Chrestierson på herr Ulffsparres wegnar bekommit betallningh för den spijk och 
pannor han på Löfångers marcknadh emottagit, förutan 56 r.d:r 3 ort 16 skil., och låfwat der 
någon af hans gäldh i Jemptelandh något opburit, skulle det derpå blifwa decourterat och hans 
gäld för h. landzhöfdingen uti alla obrutel. måtto wara ograverat, warandes samma skrifft ve-
rificerat aff Hans Pederson och Rassmus Åkeson och copian vidimerat af Erasmus Åkeson, 
huar emoth Johan Lorentz Careel exciperade och inwände at samma skrifft och copia icke är 
richtigh och enigh med hans utgifne, dhet chergeant Oluff Lundh och rustmestar Petter Rass-
willdh, som tillstädes wore, skolla kunna betyga. Auditeuren förmente Careel gifwit till h. 
landzhöfdingen diverse räkningar som kunde gifwa misstanckar. Resp. att han inga andra 
gifwit än copier af Oluff Chrestiersons. 
 Auditeuren efftergaf chergeanten och rustmestaren wittneseden, huartill rätten samtychte 
effter lagh. 
 Chergeanten, att han war i föllie medh Johan Lorentz Careel, och enär Oluff Chrestierson 
intet bekom igen sin original revers på spijken, utan een copia deraf, war han owettig och bru-
kade fuhl mundh, wille han huarcken penningarne el. godz derpå låta föllia, och måtte altså 
Careel gifwa een skrifft till honom att hans geldh der i Jemptelandh skulle wara ograverat, 
och han på spijkhandellen blifwit skyldigh 56 r.d:r 3 ort 16 skil., huilken Hans Pederson och 
Rassmus Åkeson såsom wittnen underskrefwo: påminnandes sigh att såwijda ett stodh lefwe-
rertes tilbaka och en tunna sill, förutan annat som till huart lass war lefwererat, så betalte 
Oluff Chrestierson till Careel för en t:a sill som i räkningen war upfördh, på det hon icke 
skulle omskrifwas, [fol. 266r] och der hoos war tallat att Oluff Chrestierson skulle lefwerera 
tilbaka 1/2 tunna spijk (som skulle stå i Trundheem) på Löfångers marcknad strax der effter, 
tillijka med dee 56 r.d:r 3: 16 skil. och att 14 100 spijk opräknades och 28 pannor, som Careel 
togh tilbaka: warandes i den orörde halftunnan 9 000 st. och i den rörde 5 100 st. 
 Rustmestaren, att Oluff Chrestierson brukade elack mundh, eftersom han icke bekom sitt 
original quittens igen, och läth lassa af alla tree lassen, då Careel bedyrade att hans gäldh i 
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Jemptelandh skulle stå ograverat, och bekom altså 2 t:r sill och annat godz och ett stodh, och 
en t:a sill togs tilbakars, och hörde wäll att Oluff skulle wara skyldigh 56 r.d:r och några 
orther, men icke war tillstädes heller hörde Careelens gifne skrifft opläsas. 
 Careel opwijste feltwäbell Daniel Grijps och corporal Carl Grijps attest af d. 10 feb. 1688 
att uti en oppräknat halfftunna spijk på Kongzgården d. 6 januarij 1687 fans 15 700 spijk och 
uti 1/4 tunna 5 000 st., och Oluff Chrestierson uti Löfånger d. 1 martij 1687 reverserat sig der 
effter emottagit åtta halfftunnor à 15 700 st. och 1/4 af 5 000 st., huaraf Careel föregifwer 
wara igenlefwererat en halfftunna full och en dito något uti och bäggie innehållit 14 100 st., 
huaraf synes att alla halftunnor icke hållit lijka, och Oluff Chrestierson lijkawäll reverserat 
sigh à 15 700 st., och uti räkningen för sex halfftunnor, och 5 100 uti een aftagen opförer han 
allenast 73 800 st. som effter reversen bordt wara 104 800, differerer altså 31 000 st. Och enär 
första debet skall wara effter herr landzhöfdingens fogdes inräknandhe uti 9 halfftunnor och 
en fierding 134 400 effter tijohundrad på tusend, så rester på Careelens räkning 32 200 st., 
men skulle summarum wara effter den opräknade halfftunnan på Kongzgården så blefwe den 
146 300, och altså meera 11 900 st. än h. landzhöfdingens. 
 Johan Careel berättar sigh få af Oluff Chrestierson betallningh för en tunna sill som togs 
tilbaka, så at räkningen icke skulle ändras. Honom förehöltz hwij Oluff Chrestierson tilstad-
des [fol. 266v] optaga mindre quantum i räkningen än hans revers lydde? Resp. att han giorde 
som han wille, elliest hade han intet godz fått, och beklagar sigh deruti oförståndigh warit, 
protesterandes emoot copiæ reversen, i synnerheet att där står, hålla honom uti all måtto ogra-
verat, enär 56: 3: 16 blifwa betalte. 
 Till dombs voterades enhälleligen. 
 Aff föregången ransakningh befins att nije halfftunnor och en fierdingh äre opförde för 
134 400 st. spijk effter gemene räkningen, och effter det förslagh som är giordh effter en 
halfftunnas opräknande på Kongzgården à 15 700, skulle huffwudsumman wara 146 300 st., 
huaraf iemwäll af halfftunnan som kom till Mässlinge bruuk [nystartat kopparverk i 
Ljusnedal] som den som oppräknades i Norie och fördes tilbaka, nogsampt kan pröfwas att 
alla halfftunnor icke warit af lijka innehåldh. Och ehuruwäll Johan Lorentz Careel bordt effter 
Oluff Chrestiersons revers dess quantum niuta i räkning med honom, så är deth doch icke 
skedt, utan han låtit sigh nöija med i hans räkningh opförde 73 800 spijk, och derpå samma 
dato, nembl. d. 29 decemb. 1687, som räkningen giordes, sigh reverserat, som så wijda giltig 
hålles, som chergeanten Oluff Lundh edeligen intygat att i Careelens revers war fattat at på 
spijkhandellen resterade 56 r.d:r 3 ort 16 skilling; altfördenskuldh finner rätten skälligt att 
Johan Lorentz Carell bör wara h. landzhöfdingens högwelb. h. Åke Ulfsparres swaresman för 
åthskildnaden, som effter oprättat räkningh fins wara 32 200 st. spijk, förståendes att h. 
landzhöfdingen bör med giltig attest bewijsa att i dee 9 halfftunnor och en fierding 134 400 st. 
spijk effter gemene räkningen warit inräknade, och Johan Careel söke Oluff Chrestierson, 
som honom kan hafwa i räkningh frustrerat, det bästa han kan och gitter. Emot denne dom är 
lagl. appellerat. 
 
24. För dhetta leutnant Jöran Månson Sunde inlefwererade sin klagelibell emoot sahl. kyrc-
kioherdens m:r Joannis Petræi sterbhuus, bestående aff åtta momentis: beklagandes först 
hurusom dee honom i fyra åårs tijdh opphållit och hindrat ifrå [fol. 267r] dess arfsrättigheet 
effter dess sahl. föräldrar och intet comparerat, med begäran att deth måtte blij optagit och 
afdömbt, nembl. 
 1. Att dee oskälligen sökia gå ifrå honom wästre Wellwijkzgårdhen om 8 tunland, twärt 
emoth byteslängden an:o 1666 den 8 novemb. emellan hans moder och syskon, huar oppå 
arfskifftet d. 31 januarij 1672 skedde, af innehåldh att Jöran Månson skulle effter modhrans 
dödh gården behålla, med alla dess tillhörigheeter. Och såsom han sedan bårtreste och hans 
moder 1672 genom döden monde afgå, och andra landbönder kunnat wäll skaffat derpå, men 
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af sahl. mag. Petræo der ifrå hindrat, aff föregifwande och under prætext at hemmannet stodh 
i underpant för een guldkädia som han skulle inlösa i Norie, stående för 66 r.d:r, huilka skulle 
tagas aff några debitorers skuldhfordran, och i 1666 åhrs arfslängd förmäles, och samma 
skuldh befunnen stå i underpant för slåttegodz, och dy eij mechtig utbekomma, efftersom 
Kongl. Maij:tz förbudh dhet disputerer och nekar, och sålledes intet till guldkädans lösn be-
komma kunnat, huaraff Petræi prætension på panträttigheet i hemmannet d. 30 augusti 1672 
faller aff sigh sielff, och fast mindre fogh hafft låta det opbiuda, som tuifwels utan tänckandes 
honom eij skulle komma heem ifrå fremmande landh, och altså egenwilliogt wijs hemmannet 
occuperat och tillgrijpit, och han och dess arfwa betient sigh deraf, honom till skada, emedan 
som hemmannet då stodh i bästa skick och lagh med allahanda bohag och innanrede, der 
emoth det nu alldeles förfallit är, prætenderandes skadeståndh och oprättelse medelst deras 
uteblifwande till actions uthförande. Anno 1672 d. 30 aug. opbödz hemmannet på Frössö 
tingh såsom een underpant första gången. Huar emoth sterbhusetz fullmechtig auditeuren 
Jonas Flodin sålledes exciperade, att actor åligger bewijsa att dee så många gånger äre wordne 
citerade och utan skähl dragit sigh derifrån och honom hindrat. Resp. att judex [domare] som 
dem citerat lärer wetta att dermed så är och förewitter. 
 Sedan inwändes att modran och syskonen ägde tillsammans wäster Wällwijkzgården och 
hemmannet, och emoth dhet sahl. Petræi hustru Karin Månsdotter cederade sin rätt i hem-
mannet skulle hon få een guldkädia som stodh i pant uti Norie, som skulle af obytt [fol. 267v] 
gäld inlösas och lefwereras, och efftersom hon intet kädian fått, så måtte hon hafwa sin rätt 
behållen i hemmannet. Resp. att guldkädian såsom till discretion skäncktes åth henne och dess 
lösn skulle tagas af oskiptatt uthstående gäldh, och efftersom dertill anslagne gäldh war orich-
tig, så blef den intet inlöst. Altså oppwijstes håldne arfskipte effter sahl. kyrckioherden h. 
Måns Pederson Herdalinum emellan modren och barnen, nembl. h. Hans Månson, Jöran 
Månsson och hust. Karin Månsdoter af d. 8 [novem]ber 1666, underskrifwen af modren 
hustru Margeta Hansdoter Hålck, hust. Karin Månsdotters man magister Joan Petræo, 
Johannes Magni och Jöran Månson Sundhe, såsom och af pastor i Owijken h. Anders Elevi 
och befallningzman Danill Bertillson, huar uti finnes att modren skulle Wällwijkz hemmannet 
i sin lijfstijdh häfda och behålla, och effter hennes dödh skall Jöran Månson utan någon 
wijdare lösn och dee andra arfwingars bördh eller arfs prætension gården och hemmannet 
med alla der underhörande adpertinentier tilträda och oqualt nyttia och bruka och behålla för 
sig och sina effterkommande arfwingar till ewärdelig oklandrat ägendom, emot den bekåstnad 
som på hans broder herr Hans Månson till dess studiers ersättiande sampt systrans hust. Karin 
Månsdotters twenne bröllopskåster och andra medfölgde förähringar, dåch så att hust. Karin 
niuter och behåller den guldkädian som her under anmäles. 
 Effterskrefwen gäldh fans uthstående, nembl. 
    r.d:r 
 Oluf Påhlson i Brasta och Hallen sochn   20 
 Erich Torgutson i Sanne och Hackåås   20 
 Ländzman i Hackås Joon Jonson   10 
 Hust. Barbru Carlsdotter i Wästerhuus   16 
 [Summa]    66 
 
 Ofwanskrefne bewijslig gäldh har Jöran Månson sig påtagitt at infordra, och dermed 
inlöst pantsatte guldkädan i Norie (huars wicht icke war kunnig), huilcken modren sampt 
Jöran Månson på sin och sin broders, h. Hans wägnar dhen effterlåter och förärar sin syster, 
hust. Karin Månsdotter. Skulle och något af bem:te 66 r.d:r blij öfrigt och intet till dhess lösn 
behöfwas, skulle det delas, och der meera dertill tarfwades, af andra syskonen refunderas. 
Jöran Månson låfwat guldkädian [fol. 268r] till derpå fölliande Löfångers marcknad igenför-
skaffa och lefwerera. 
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 Flodinus påstodh att Jöran Månson, som antagit gälden at infordra och låfwat guldkädan 
till wiss tijdh igenskaffa, må dertill wara plichtig och icke hafwa bårta penningarna och till-
ägna sigh hemmannet: wijsandes med sal. mag. Petræi egenhändige fullmacht sub dato Sunde 
d. 12 feb. 1672 honom wellat kädan, som nämbnes wara till wicht 9 ¼ lodh köllnisk [tysk 
standard], inlösa för 71 r.d:r och hans fullmechtig Henrich Hyhl täcknat der under, sig till 
swaar fått att hon för samma penningh icke kan inlösas. Item, att Jöran Månson måst fått 
opbem:te gäldh, förutan af Erich Tårgutson i Sanne, som han sagt sigh lefwererat till hans 
moor, och i synnerheet af länsman Jon Jonson effter befallningzmans Danil Bertillsons execu-
tions zedell af d. 20 octobris 1668, huartill han alldeles nekar, och dy lefwereratt dess obliga-
tion ifrå sigh. Flodinus, att han nyligen, sedan han heemkom, det giort. Men Jöran Månson, 
att han den ibland Petræi handlingar effter heemkombsten funnit, som h. Elias Thalin skall 
wetta. Jöran Månsons breef till hustro Karin, daterat Trundheem d. 6 martij 1670 opgafs, 
lydandes iblandh annat at guldkädan wogh 9 lodh ½ qvintijn [fjärdedels lod], som war uthsatt 
för 50 r.d:r à 5 r.d:r åhrligen till interesse, och at hon wille betänckia af huad orsaak kädan 
skulle igenlösas, och förbannar sigh icke ett runstycke af hust. Barbru Carlsdoter bekommit. 
Sedhan skrifwer han, kan skee du will hafwa både dhet lösa och fasta, och at han icke haar 
något af kädan. 
 Actor ingaf ett extract af Hans Jörgensons book i Trundheem, af honom underskrifwit i 
Trundheem d. 12 septemb. 1683, att hans syster hust. Margeta sändt honom en guldkädh at 
läna penningar på åth Hans Månson, som wägde 9 lodh 1 qvintijn, och den 12 martij 1665 
sändt till Hans Månson 50 r.d:r, som kädan sattes före, och begärer honom förnimma huarest 
han må få sin rest uthlagd och icke lijda skada för sin giorde[?] willia. 
 Arffskifftet effter modran hust. Margeta är begynt d. 31 januarij och ändat d. 1 feb. a:o 
1672, förmår i slutet att Wällwijkzgården hörer Jöran Månson aldeles till, effter 1666 åhrs 
byteslängd, allenast observerat blijr att m:r Jöns för sin hustrus tildeelte guldhkäd, som Jöran 
Månson i 1666 åhrs [fol. 268v] arflängd obligerat sig inlösa, i dess ställe såsom säker underpant 
behåller så mycket af hemmannet effter mätismanna ordom som kädan kan wara wärdh, till 
dess den blijr lefwereratt och lagligen uthfört, då Jöran tillträder hela gården oklandrat, 
hwarwid ihugkommes att Jöran Månson icke då war hemma, utan uthrijkes i fremmande 
landh. 
 2. Klagas öfwer sahl. Petræi opförde begrafningskåstnad på dhess moder och tienste-
folckz aflöhningh, iembwäll och att opfördhe poster för chronones uthlagor icke kunna goda 
göras medh mindre dee med quittencier kunna bewijsas wara af Petræo betallte. Resp. mag. 
Jöns underskrefne specification på begrafningzkåstnaden oppwijstes, som på arffskiptet är 
accepterat och beräcknadt, nembl. 51 dahl. 10 ½ öre s:r[m:t], och på legofolcketz resterande 
löner 16 dahl. 15 öre s.m:t, sampt till befallningzman Daniel Bertellson för chronones 
uthlagor till 1671 35 d:r 5: – s.m:t och expenser på en skuldhfordran 17 r.d:r 18 öre s:rm:t, 
som giör 80: 1: 8 [riksdaler, inte d:r s.m:t], hafwandes actor inga andra skähl deth att dispu-
tera än at folck sagt det icke så må wara, huilka lijkawäll finnas på bytett ehrkändhe och 
quittens aff befallningzman Daniel Bertillson d. 31 maij 1671 på tolff r.d:r, som m:r Jöns 
lefwererat för wäster Wällwijkzgårdens 1665, 1666, 1667, 1668, 1669 och 1670 åhrs skiutz-
ferdzpenningar, huilcket är aff arfftagarena och Jöran Månsons ombudzman Jöns Månson i 
Månsåsen gillat, huilka och aff fougden Daniel Bertillson och Daniel Larson Sidenio äre 
verificerade. 
 3. Opförde 80 r.d:r 1 ort 8 skil. i penningar och pertzedlar till creditorernes betallningh af 
modrans quarlåtenskap n:o 6 will han eij erkänna med mindre quittencier derpå wijsas, emä-
dan som såwäll här som i Nårgie höres klagemåhl öfwer mycken skuldh effter hans föräldrar. 
Aff 1672 åhrs byteslängd befins att bem:te 80 r.d:r 1: 8 härkomma och bestå af föregående 
2:ne §, och der opförde och i n:o 6 äre dee på bytet betallte och gode giordhe. 
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 4. Många pertzedlar äre uti specification d. 28 martij 1681, då hans arfssaker af Petræi 
arfwa till Abram Malmberg utlefwerertes, förbijgångne, som extractet uthwijser, [fol. 269r] och 
actor föregifwer sigh intet bekommit, som han will bewijsa med Malmbergz zedell af den 20 
julij a:o 1686, af innehåld at han aff Jöran Månsons opburit 32 dahl. s:rm:t och en carolin, 
huartill Valin effter afftahl i Sunne prästegårdh swarar och sterbhusetz extraderade specifica-
tion d. 28 martij 1681 på Jöran Månsons saker härflyta af hans försålde boskap. M:r Hans 
Hofwerberg och Abram Malmberg gifwit mag. Clemet Rudijn på bytet d. 30 martij a:o 1681 
en skrifft att Jöran Månsons penningar och saker äre insatte i een kijsta och öfwerlefwererade 
till Wällwijken at tagas i förwaringh af den som hemmannet warder brukandes, och mag:r 
Hofwerberg förklarat sigh deröfwer ifrå Malmö d. 12 januarij a:o 1685 att der hans saker 
wore illa farne eller skingradhe, måge förmyndarne mag. Clemens Rudijn och h. Elias Thalin, 
som togo förmyndarskapet på sigh, dertill swara. 
 5. Att han aff sitt fäderne på åthskillige orter igenkänt, som är en bädd af parckum [grov 
linneväv], ett sängbolster af helsingwahr, een bänckdyna af flamask, ett hufwudbolster aff 
helsingwahr, ett uhrwärck gården tillhörigt, iempte många andra huusgerådz saker hoos 
Malmberg: begärandes dem kunna igenfå. Resp. att han måtte bewijsa sig dem egt och warit 
honom arffteligen tillfaldne, ty intet rördes på bytett effter m:r Jöns, deth een annan tilhörde. 
Actor, at hans märcke står derpå, och att m:r Jöns uti hans frånwaru dem till sig tagit. 
Arflängden effter fadren öfwersågs, och fans ingen specification på det barnen tillfallit: 
protesterandes Flodinus på hans tilbudh i så måtto. 
 6. Att hans halfsyster hust. Britta Månsdotter i Wällwijkz östre gårdh war mycket skyl-
digh, att hennes lösa ägendomb eij kunde till deras betallningh förslå, och dy tilbödz credito-
rerne hemmanet som wedersakades, och altså actor sigh påtagit dess skuldh at betalla, och m:r 
Jöns cederat sin arfsrättigheet derutinnan. Men widh hans uth- och bårtreesa dijtsatt een 
landbonde, och då förkom hans ryttarehäst och montering, begärandes om cession icke bestås, 
sina uthlagde penningar med interesse. 2) Swara till hennes löösören och förkomne monte-
ring, och 3) att hans 1/3 i hemmannet må honom framdeles förnöijas. Resp. af 1666 åhrs 
[fol. 269v] byteslängd fins att actor uthlåfwat sigh willia till m:r Jöns och herr Hans göra 
nöijachtig räkningh huad han bewijsligen till een och annan hennes creditor af undfångne 
löösören betallt, men hemmanet hörer alla tree arfwa till, och bör med dess omsårg häfdas. 
Ryttarhästen föregifwer han m:r Jöns tagit och såldt till h. Hans, och herr Hans sållde honom 
till Pehr Månson i Medstufwan, och berättar sigh dertill wittne[n] hafwa, som icke tillstädes 
äre. Icke heller håller han deth at något wärde at något derpå må studza. 
 7. M:r Jöns zedell, att hafwa opburit af m:r Johan Guldsmedh betallningh för 4 tunnor 
korn à 2 r.d:r på actoris wegnar, och på dee 10 r.d:r som i arfskifftet hoos innefodrande skuldh 
n:o 7 förmähles 9 d:r 16 öre s:rm:t. Zedellen öfwersågs och befans wara Petræi egenhändig, 
lydandes sålledes: Johan Guldsmedz änkia skyldig sahl. moder 1 § guldring och 2 § Jöran 
Månson 4 tunnor korn à 2 r.d:r, och 3 § sex m:k mässing, men icke antäcknat deth betallningh 
för 4 tunnor korn wore opburen. Men barnsens ombudzman comminister h. Elias Thalin an-
noterat derpå n:o 3, nembl. med desse ordh, huad sahl. m:r Jöns hafwer opburit af guldsmedz 
änckian. Item på samma zedell skrifwit nembl. oppå dee 10 r.d:r är arbetat af hans gesäll in 
januario och martio 16[71] för 9 d:r 16 öre s.m:t och pro resto 4 r.d:r specie och 8 öre s:rm:t. 
Bem:te 4 tunnor korn och 6 m:k messingh befinnes aff byteslängdan höra actoris eenskijlt till, 
men dee 10 r.d:r arfskapet, och altså parter[n]as oppburne heller niutne 9 d:r 16 öre s.m:t, 
hafwandes fullmechtigen ingen kundskap derom, utan lämnar deth till acternes innehåld och 
guldsmedzänkians förklaringh. 
 8. Sidst beropar han sigh på ett sitt breef till sin syster hustro Karin Månsdoter ifrå 
Trunheem d. 6 martij anno 1670, att hafwa af henne tillfodra 5 r.d:r för een malmgryta och 3 
r.d:r för ett rödt stoo, medh förbehåldh om han någon annan fodran och prætension skulle 
hafwa som nu icke infördh är, och han kunde derom få kundskap att den må stå öppen: 
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protesterandes på giordh omkåstnad, skadeståndh och försummelse uti 4 åhrs tijdh. Resp. att 
hans egit breef icke kan obligera sterbhuset till någon betallning, och att han wäll hafft tijdh i 
4 åhrs tijdh sig att omhuksa, och att arfwingarne warit fierran stadde, och dy icke kunnat 
comparera. [fol. 270r]  
 Actor tillfrågades om han icke aff sterbhusetz anslagne gäldh aff 66 r.d:r till guldkädans 
inlösn något infordrat och bekommit, huartill han alldeles nekar, och föregifwer sig å hwart 
ting den tijden han hemma war der å yrckiat och fått executions zedlar, och lijkawäll betal-
ning eij nått, och dy wid sin bårtreesa till Norie först och sedan till Hålland 1670, Jon Jonsons 
obligationer till m:r Jöns lefwererat, och sålledes såsom lämnat den commission ifrå sigh. 
 Åker- och ploghredskapen æstimerade nämbden warit wärde 5 d:r s.m:t, och lijar, yxor, 
skafwar och nafrar för 3 d:r s.m:t. 
 1671 brukades hemmannet till alles nytta. 
 1672 antog m:r Jöns hemmannet och 1681 Malmberg till 1685 exclusivè. 
 M:r Jöns låtit af framfördt timber opsättia ett stoort fähuus med 4 knutar. 
 Effter husesynen 1685 wore 8 mälingar alldeles wanbrukade och 8 dito till helfftena i 
norderåkeren. Uti den södre 9 mel:r wanbrukat och 7 ⅓ dito i fast lägde. 
 Åkerhagen 6 ½ mäl. odugellig och 4 ½ till helfften odugellige.  
 Ängieshagar 6 mäl. odugellig och deth öfrige till helfftena. 
 Jöran Månson, att jern ha[r]fwan och en jernstöör är der behållen och een hammar aff een 
yxa och deth meera allt förderfwat, sålt och skingrat, och att h. Elias Thalin dädan tagit kaar 
och öhltunnor. 
 Han prætenderer och sin portion af skuldfordringar effter 1672 åhrs arflängd, och der 
ibland är till militien försträcht 10 t:r spannmåll, som äre betallte med 1672 och 1673 åhrs 
uthlagor af Wällwijken, som m:r Jöns brukade och bör swara före, som är 32 d:r 27 öre s:rm:t, 
och löper på huardera 10: 30: 8.  
 För 1671 åhrs åhrswexst och afwell haar m:r Jöns på 1672 åhrs arfskiffte giordt räkningh. 
 Nämbdens betänckiande, att hwart åhrs byggningh å den orthen skall räknas för 8 dahl. 
s:rm:t, och det m:r Jöns låtit af framfört timber opsättia stoora fähuset, och med taak och 
innanrede giordt ferdigt, räknas för twå åhrs byggnad, och altså återståår [fol. 270v] för siu åhr, 
och för Malmbergh 3 dito, facit 80 d:r s:rm:t, och för 7 ⅓ mäling igenlagd åker à en dahl. 
s.m:t, och den waanbrukade à 2 m:k och halfft wanbrukat en m:k, odugel. haga à 5 ⅓ öre 
[s:rm:t]. 
 Emellan för detta leutnanten signeur Jöran Månson Sunde, kärande, och sahl. kyrckioher-
dens magister Joannis Petræi arfwingar, genom deras fullmechtige regementzauditeuren wel-
b:d Jonas Flodin, swarande, angående wästre Wällwijkz hemman i Sunne sockn om åtta tun-
land och några arfsprætensioner, afsades häradzrättens doom på Sunne laga tingh d. 20 junij 
an:o 1688. 
 Ändåch sig. Jöran Månson Sunde hafwer låfwat och på sigh tagit at inlösa en förpantat 
gulldkäd i Norie, som war skiänkt och gifwen aff sahl. kyrckioherdens herr Måns Pedersons 
Herdalini änckia hust. Margeta Hansdotter och des sönner Jöran och herr Hans till dåttran och 
systran sahl. hust. Karin Månsdotter såsom till en discretion emoth inlösn af dertill uthsedde 
geldz infordran 66 r.d:r, som arfskapet tillhörde, och arflängden effter sahl. kyrckioherden 
herr Måns, daterat d. 8 novemb. anno 1666, innehåller och uthwijser, så kan lijkawäll intet nu 
bewijsas honom af dertill anslagne skuldfordran något fått och opburitt, utan wid bårtreesan 
anno 1670 lefwererat handfångne skriffter der opå till sahl. m:r Jöns Petræum, och såsom 
lämbnat hafde commission derom, som dels äre fundne ibland hans lembnade skriffter och 
documenter. 2do) Fins m:r Jöns, sedan Jöran Månson war bårtrester, hafwa befullmechtigat 
Henrich Hyhl guldkädan inlösa, effter fullmacht de dato Sunde d. 12 februarij a:o 1672. 3tio) 
Att Jöran Månson huarken förr eller sedan kädan graverat, som Hans Jörgesons breef skrifwit 
i Trunheem d. 12 september a:o 1683 dicterer, och ehuruwäll sahl. Petræus i arfslängden 
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effter modren hust. Margeta a:o 1672 uti Jöran Månsons frånwaru låtit införa så stoor andehl 
af wästre Wällwijkz hemmannet, sigh såsom till pant och försäkringh, så kan rätten lijka wist 
intet aff ofwanskrefne motiver och skähl finna Jöran Månsons tildelte hemman wäster Well-
wijkzgården emot dhess andra syskons åthniuttne godha, som beggie byteslängderne uthwijsa, 
derföre kunna [fol. 271r] häfftas och betagas, utan tilldömmer honom Jöran Månson bem:te 
Wällwijkz gårdh at niuta och behålla, göra och låta dermedh som han behagar, effter deröfwer 
oprättade instrumenter på hålldne arfskifften, dåch der honom skulle i fall öfwerbewijsas 
kunna, af ofwanrörde 66 r.d:r något opburit, så måste han deth med fem pro cento effter 
Kongl. Maij:tz interesseplacat d. 16 decemb. 1687 betalla, och dertill med proportionaliter 
contribuera till guldkädans inlösn, som war utsatt för 50 r.d:r an:o 1665, och sedan förährat 
till hust. Karin Månsdotter. Och såsom sahl. m:r Jöns Petræus samma gårdh effter modrens 
dödellige frånfälle anno 1671, med allt innandöme, bool, bänckiar, sängiar, stohlar, åkerred-
skap, jernharfwor, stöör, plogbijlar, lijar och skäror, slädhar, nafwar och yxor, effter 1672 åhrs 
arflängd emottagit, och gårdhen låtit deels i sin tijdh förfalla och deth meera sedan, och dertill 
medh war åkeren icke allenast waanbrukat, utan och dels igenlagdh, som der öfwer håldne 
syn 1685 uthwijser, huar utaf Jöran Månson hafwer måst dhet sällia för ringa wärde. Altså är 
af nämbden noga considererat, först innandöme och jernredskapen som förnött och elliest 
förkommit kan wara och dhet werderat för åtta dahl. s:rm:t, dertill medh bör m:r Jönses 
arfwingar swara för tolff åhrs byggnad på gården à 8 d:r, och för det han låtit af framfördt 
timber opsätta ett stoort fähuus och det med näfwertaak och innanrede ferdigt giort, afräknas 
twå åhrs byggningh. Item för 7 ⅓ mäl. igenlagd åker à en dahl. för 17 mäl. waanbrukat à 16 
öre och åtta dito till helfftena à 8 öre, och för 12 ½ mäling alldeles odugelig gerdzlegårdh 
betallas à 5 ⅓ öre, som giör tillsammans 107: 29: 16 s:rm:t som sahl. kyrckioherdens m:r Jöns 
arfwingar dömmes at betala. 
 2. Sedan huad widkommer hans inspråk och klander opå m:r Jöns Petræi opförde och 
åthniutne begrafningzkåstnader effter modren hust. Margetta Hansdotter, dess tienstefolckz 
aflöningh och innestående uthlagor för hemmannet, och efftersom sahl. mest. Jönses 
underskrefne specification på begrafningzkåstnaden fins, iempte på legofolcketz resterande 
löner och befallningzmans Daniel Bertillsons quittens på tolf r.d:r, och alla poster i 1672 åhrs 
bytheslängd äre införde och erkände af arfftagarena och hans ombudzman och troowerdige 
bytesmän; altså kan [fol. 271v] rätten intet dherutinnan någon ändring göra, utan erkänner dhet 
wara rätt och giltigt. Jemwäll och giort räkningh för 1671 åhrs gröda, och dy blifwa dess 
arfwa frij och otilltalte för wijdare räkenskap derföre. 
 3. Beträffande dee opförde 80 r.d:r 1 ort 8 skil. i penningar och pertzedlar till modrans 
creditorer af des quarlåtenskap, som disputeras till dess quittencier på lefwereringen opwijses, 
emädan så många skola, så her som i Norie, hafwa något effter hans föräldrar till at fordra; 
men såsom af 1672 åhrs arflängd liussligen befinnes at besagde 80 r.d:r 1 ortt 8 sk. härkomma 
och bestå af dee i 2:ra § nämbde 80 r.d:r 1 ort 8 sk. huilka på bytett n:o 6 äre erkände och 
gode giorde, och altså skattas denne prætension af intet wärde, men skulle någon creditor som 
m:r Jöns på ingifne specification opfördt intet nått sin betallningh, stånde den fritt dess arf-
wingar at sökia. 
 4. Huad hans prætension oppå 32 dahl. s:rm:t och en carolin för hans försållde boskap, 
som ibland och tillijka med åthskillighe pertzedlar effter specification på arfskiptet d. 28 
martij 1681 honom tillhörde och till hans heemkombst skulle förwaras, anbelangar, så 
befinnes på bytett effter m:r Jöns d. 30 martij 1681 wara belefwat [överenskommit], dhet hans 
penningar och saker skulle förtroos den som Wällwijkz hemmannet emottoghe, det med 
arfwingen fendrick Abram Malmberg giort, och med sin zedell d. 20 julij 1686 tillstått, sig 
bem:te 32 dahl. och en carolin annammat och i samma zedell transporterat dem at betallas af 
swågern Anders Wallin, som icke skall skedt wara. Altfördenskuldh pröfwar rätten skälligt att 
förmyndarena som så disponerat böre och skolle betalla berörde 32 dahl. s:rm:t och en carolin 
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till Jöran Månson med 5 pro cento ifrå hans heemkombst, emedan som han lijdit nödh och 
trångmåhl i sitt lijfs oppehälle, och dhet effter Kongl. Maij:tz sidsta interesseplacat, iembwäll 
och swara och clarera huad som i pertzedlar effter specification d. 28 martij 1681 kan återstå 
och intet lefwererat wara, och söke dee Abram Malmberg som dee bäst kunna och gitta. 
 5. Jöran Månson prætenderer åthskillige pertzedler af sitt [fol. 272r] fäderne, som han en 
och annanstans skall igenkändt, huar å hans märckie och nambn skall stå, och många 
huusgerådzsaker hoos Malmberg, huilcket eij wijdare disputeres än at han måtte bewijsa lagl. 
det sitt wara, men med willia äro hans icke rörde eller skingrade; altfördenskuldh fins skälligt, 
i anledning af 32 och 33 cap. Tyfmålabalken L.L. at Jöran Månson åligger wijsa med märckie 
och sann järteckn, sielf tredie, att oppnämbde pertzedlar höra honom till. Gitter han deth göra, 
så tage dem uthan lösn, huilka sedan sökia sine fångzmän derom. 
 6. Hans halfsysters, sahl. hustro Britha Månsdotters löösören huad widkommer, så fins 
klarligen aff 1666 åhrs byteslängd at actor uthlåfwat sigh willia till m:r Jöns och herr Hans 
göra nöijachtigh räkningh för hennes löösören till een och annan af hennes creditorer, huar-
med deth och blifwer, och enär det är fullgiort, så äger såwäl Jöran Månson sin 1/3 dehl af 
östre Wällwijkz gården, som sahl. mest. Jöns arfwa och herr Hans Isogaris huar sin 1/3 dehl, 
och der Jöran Månson kan bewijsa mest. Jöns till sig tagit hans lämnade rytterehäst, stånde 
honom fritt dess wärde hoos hans arfwa at sökia lagligen. 
 7. Såwijda aff m:r Jöns Petræi zedell och opsattz intet kan finnas honom aff Johan 
Guldsmed på actoris wegnar opburit betallning för 4 tunnor korn à 2 r.d:r och för sex m:k 
messing, så kan icke heller dess arfwa obligeras det at betalla med mindre guldsmedzänckian 
icke kan medh fulla skähl och quittobreef bewijsa, m:r Jöns af sin man eller sigh dem 
emottagit och niutitt, och åligger altså änckian antingen dhet bewijsa eller betalla. Dee 9 dahl. 
16 öre s:rm:t som m:r Jöns af guldsmeden på arfskapetz fodran af 10 r.d:r niutit, bör dess 
sterbhuus 1/3 dehl deraf, som är 3 dahl. 5 ⅓ öre, utan oppehåld betalla till Jöran Månson. 
 8. Der Jöran Månson kan fulleligen bewijsa sin syster sahl. hust. Karin blifwit honom 
skyldig på fäderne 5 r.d:r för een malmgryta och 5 r.d:r för ett rödt stoo, stånde honom fritt 
dhet lagligen sökia, emedan som hans egit breef derom ifrå Trunheem 1670 dertill intet 
bewijs ähr, heller kan gifwas witzordh. [fol. 272v]  
 Sidst, huad expensierne widkommer, så är fuller actor hindrader och oppehållen worden. 
Men såsom Petræi arfwinghar warit fiärran boende, och några laga förfall wijst, så finner 
rätten skälligt dem ophäfwa och låta beroo med deth dömbt och slutitt är. 
 
25. Capitenleutnantens anslaghne booställe i Öhne af 4 tunlandh, gammallt chrone som Oluff 
Olson nu åboer, och hans fader för honom, är synt och besichtigat d. [lucka] maij anno 1688, 
och des häfd och bruuk iembfördh med Kongl. Maij:ttz 1681 åhrs husesynsordningh, och 
befunnit derpå fehla som föllier, nembl. 
 Dhen östre stufwan af stufwubyggningen fins wara odugelligh och intet står at repareras 
och göras ferdigh, och dy oumgängelig måtte een ny i dhess ställe opsättias, så stoor som den 
gamble, 11 alnar lång och 10 ¼ aln bredh, huilcket æstimerades af nämbden eij ringare kunna 
skee, emädan som ingen timberskog dertill är, med deth som af den gamble kan brukas, än 
    24:  – : – 
 Den wästra dugelligh, förutan halfwa norra långwäggen af mull och watn dels förderfwat, 
pröfwas kunna göras dugligh med ett dijke ofwanföre, och gått och diupt rijthwärckie kring 
om heela byggningen, som kan hålla mull och watn derifrån, och nytt näfwertaak å wästre 
stugun, cammaren och förstufwan    8:  – : – 
 En byggningh söder i gården mitt emoth stugubyggningen med 2:ne rum och 2:ne dörrar, 
dhet ena räknas och hålles för wisterhuus och det andra för sädes- och miölbodh. Östre wäg-
gen skall oppwägas och ny sylla undersättias, och taket täckias med näfwer, pröfwas kunna 
göras ferdigt och dugligt medh     5:  – : – 
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 Till redkapshuus kieses stöörhuset, och brädtaket förbättras medh   1:  – : – 
 Badstufwan odugelig, och en å nyo bygges medh    8:  – : – 
 Gamble stallarne odugel. och en af tree spilter och hörum bygges medh   8:  – : – 
 Fähuset är nytt och ferdigt giort 1687, der under begrijpes fåårhuset 
 Transport   54:  – : – 
 [fol. 273r]  
 Foderhusen äre synte för odugelige, altså måtte ett af nyo göras ferdigt och räknas medh
      4:  – : – 
 Ett swijnhuus opsätties medh     1: 16: – 
 Kornladan pröfwes kunna göras dugligh med   8:  – : –  
 [Summa]   67: 16: – 
 Åkeren berättar nämbden wara i gått och fult bruuk. 
 Gärdzlegårderne theslijkes förswarl. som åhrl. böre förbettras. 
 Altså dömmes Oluff Olson med arbete eller penningar fullgöra det som sålledes återstår. 
 
26. Regementzskrifwarens boostelle i Wästbyen om 5 tunl. som Hemming Olsson på tree 
åhrs frijheet optagit och tree åhr skattat före och är synt in julio 1687 och blifwit öfwersedt på 
höstetinget om fullmechtigen warit tillstädes, iembfördes med Kongl. Maij:ttz 1681 åhrs hu-
sesynsordningh, och är befunnit som föllier, nembl. 
 En bagar- eller hwardagsstufwa med een cammare i förstufwan af sex knutar är å nyo 
opsatt och färdig. 
 En gäststufwa är der nödigh at sättias emot hwardagsstufwan med 4 knutar och pröfwes 
intet kunna byggias med taak och innanrede under 20:  – : – 
 Söder på gården uti ett huus en underbodh och 2:ne ofwanpå, som räknas för wisterhuus, 
sädes- och miöhlbodh. Taket och swahlan repareras och göres ferdig med   6:  – : – 
 Redskapshuus opsättes med     4:  – : – 
 Heemligit huus för och medh    2:  – : – 
 En badstufwa moste och byggias såsom för een bondhe, om 6 à 7 alnar innom knutar 
medh     8:  – : – 
 Ett stall dito med 3 spillter och höörum för    8:  – : – 
 Fähuset är nytt och ferdigt. 
 Foderhuus medh     4:  – : – 
 Swijnhuset fins dugl. 
 Der warande kornladu pröfwar nämbden wara stoor nogh, och fast än ena långwäggen 
något sönderskutten är, så skadar deth intet säden, och dy kunna dee intet finna hemmanet 
wara plichtig någon å nyo opsättia, utan den förra pröfwa duglig wara. 
 Åkeren är i fult bruuk. 
 Gärdzlegårderne förswarl.  
 Dito kring om ängiarne effter wahnligheten med rijshag. 
 Ingen humblegård der warit eller är.   ________ 
 [Summa]   52:  – : – 
 [fol. 273v]  
 Nämbden considererade Hemming Olofssons tree åhrs frijheet på chronhemmannet, och 
kunde eij påläggia honom effter Kongl. Maij:ttz husesynsordningh at byggia huad som derpå 
felas, emädan som han emoot tree åhrs åthniutne frijheet hafwer opkört åkeren och bracht den 
i fult bruuk, iembwäll af nyo opbygdt och förferdigat een lijten byggningh af sex knutar, der 
uti een stufwa och een cammar med förstufwan är. Item ett nytt nötehuus så stoort som der 
behöfwes opsatt, och med innanrede och näfwertaak förferdigat. Dhertill medh af nyo med 
näfwertaak förbettrat kornladan och merndels aff nyo hägnat och stängt gerdzlegårdar kringh 
om åkeren som wäll lärer wara för tree åhrs byggnad, som han effter frijheetzåhrens expi-
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rerande det brukat, och sedan är deth till regementzskrif:ns bostelle anslagit och tagit och han 
måst cedera. 
 
27. Hustru Maritta i Gerde lät insinuera hustru Anna Persdotters sytningsbreef och testamen-
te, daterat Årrwijken och Sunne d. 16 junij anno 1688, verificerat af pastore loci herr Mårten 
Lundell, innehållandes att såwijda hon ålderstegen är och ingen slächt hafwer, bebrefwat 
bem:te hust. Maritta dee ringa egodellar som effter hennes dödh lämnas kunna, och der emot 
henne sytha och oppehålla till dödedagar, huilket första gången oklandrat protocollerades. 
 
28. Oluff Månson opbödh andra gången Nills Hansons hemman i Namn och Frössö sochn à 3 
tunland, kiöpt af rätta odellsägare för 52 d:r 21 öre 8 p:g:r s:rm:t, warandes ett tunland chrone 
och 2 dito skatte, som utom börden sålt är, och effter Kongl. Maij:tz resolution lämnas deth 
chronan till lösn, der icke någon aff börden intra fatalia deth löser och inbördar. 
 
29. Postmestaren Swen Danielsson inlefwererade ett oprättat inventarium d. 26 novemb. a:o 
1687 på sin ägendom af wärdhe 259 d:r 20 öre k.m:t, som skedde näst förr han trädde i 
ächtenskap med hustro Brita Langh, och der hoos en specification på 164 d:r 11 öre s:rm:t, 
som han till åthskillige skall skyldig wara, och der ibland chronones för uthlagor och post-
penningar 40 d:r s:rm:t, begärandes cessio bonorum, emedan som den förlengst skall skett i 
Sundzwaldh på hans der hafwandhes [fol. 274r] ägendom, och allareda 1677, då han förmentes 
wara af fijenden omkommen. 
 Resolutio. Enär borgmästare och rådz i Sundzwaldh bewijs om cessione bonorum blijr för 
rätten oppwijst skall her oppå föllia änteligit swaar, huruwijda och om den kan effterlåtas. I 
medler tijdh kunna inventarij pertzedlarna stå orörde och obrukade. 
 
30. Steen Olufson i Rehn och Rödööns tinglagh laghstembt Hemmingh Olsson i Wästbyen 
för skälsordh och icke comparerat; dy saker till sina tree marck. 
 
 
 
 

Ting 24–25 september 1688 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3475, fol. 124v–129v, RA. 
Komplettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 280r–284r, ÖLA. 
 
Anno 1688 d. 24 och 25 september höltz laga tingh medh allmogen aff Sunne tinglagh, we-
derwarandes i befallningsman[s] ställe häradzskrifwaren [wäll:t] Lars Sundbergh och desse 
såto i nämbden. 
 Peder Simonson i Berga   Peder Biörson i Haara 
 Nills Jonsson i Fillstadh  Båhl Persson i Swedje 
 Nills Jonsson i Bällsta   Peder Olsson i Giärdhe 
 Anders Persson i Bärge  Swen Pedersson i Härckie 
 Peder Olsson i Åkerängh  Peder Andersson i Fanbyen 
 Oluff Ersson i Årrwijken  Anders Ersson i Månsåsen 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:tz skogsordning de an:o 1664 och påmint om derpå fölgde 
Kongl. förordningar som förr opläsne äre. 2.) Kongl. Maij:tz förbudh om kåpparplåtarnas uth-
fördzell af den 4 julij 1688. 
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2. Effter hans excellens h. gouverneurens högwelborne herr Otto Vellingks skrifwelse och 
ordre af den 8 september 1688 är ransakat och undersöcht om dee hemman som effter gam-
mall sedhwana för huart åhrs ödesmåhl äre opförde i Jordebooken till 1/3 för chrone, oachtat 
att Kongl. Maij:tt eij fulla tree åhrs räntor derpå mistat, och hemmannen bördemännen icke 
lagligen ifrån gångne, och befunnit som föllier. 
 Sunne tinglagh. 
 Frössöö sochn. Steensgården. Hemming Nillson, 6 tunland, räntar 26: 3: 12. 1678 brukat 
een dehl deraf på halfparten, och effter ödeslängden kastatt af sigh 12 skylar ett bandh korn 
för 1 ⅞ d:r s.m:t och åtta lispund höö för 8 öre s:rm:t, och fins annoterat för 1/3 chrone. 
[fol. 125r] Hemmannet warit donerat till sahl. generalmaioren Planting och berättes bonden 
niuttit berörde korn och höö at bringa hemmanet i fult bruuk [men inga frijhetzåhr niutitt]. 
 
3. Nambn. Nills Hanssons, 3 tunl. öde 1678, räntar 16: 1: 12, deraff donerat till sahlig gene-
ralmaioren Planting hella ordinarie räntan och halfua sölfwerskatten och halfua skiutzferdz-
penningar, nembl. 10: 1: 12. Änckian brukat 1678 på halffparten, och effter dito åhrs ödes-
längd kastatt aff sigh 7 skylar tree bandh korn för 2 d:r 15 öre och åtta lispund höö à en öre. 
På 1678 åhrs uthlagor är betallt 4 d:r 31 öre. Är i Jordeboken opfördh för 1/3 crone och inga 
frijheetzåhr niuttit. 
 
4. Geenwalla. Johan Mattzsons, 5 tunland, räntar 22: 22: 12. Warit 2:ne hemman à 3 tun-
land, och 1666 ihoopslagit och förmedlat till 5 tunl. Dhet ena hemmannet warit gammallt 
chrone öde och brukade till 1678 exclusive, och dito åhr på ödeslängden oppfördt och kastatt 
af sigh 11 skylar korn för 2 dahl. 13 öre, berättas 1679 wara alldeles obrukat. 1680 är dhet 
antagit aff Oluff Jonson i Rasten utan frijheetzåhr, som bewijser med quittens betalt 1680 åhrs 
uthlagor, och 1681 åhrs dito till regementzskrifwaren Jonas Wargh: hafwandes fått befall-
ningsmans Flodins tillståndh att lefwerera 1678 och 1679 åhrs uthlagor, och derföre niuta 
odellsrätten. 
 
5. Ståckrijs. Oluff Pedersson, 4 tunl., räntar 18: 29: 12, öde 1678 och brukat på halffparten 
och kastatt aff sigh 3 3/10 skylar korn för en dahl. 1 öre och 8 lispund höö à 1 öre, iembwäll 
och för 1679 och 1680, inclusive. Är antagit 1681 aff sonen Peder Olsson, är opfördt för 
chrone 1/3 der aff, som är 1 ⅓ tunl. 
 
6. Hägle. Önne Siuhlson 2 ½ t:l, räntar 14: 15: 12, är opförd för chrone, [fol. 125v] och fins 
på 1678 åhrs ödeslängd för öde 1677 och 1678, och senare åhret kastatt af sigh 18 skyhl. korn 
för 5 d:r 20 öre. Är optagit på frijheet aff Hålger Lijnwäfware, och niuttit 1681, 1682, och 
1683 aff Öndes syster hust. Kerstin optagit, som hon tillstår: föregifwandes 4 tunnor korn 
wara uthexequerat, huilka sochnskrifwaren Jonas Kuth berättar för 1676 åhrs uthlagor wara 
uthlefwererade. 
 
7. Oluff Ersson i Årrwijken angaf hust. Elin Jönsdotter i Degernäs för sigh berättat dhet 
gulldsmedz Märett hafwer sagt dhet dragon Johan Paulin skall hafft olåflig[t] omgängie medh 
hans hustru Anna Jonsdotter och dess legopiga Lissbetta Pedersdotter, huartill hust. Elin be-
iakade, och berättar sigh dhet som een wän för honom oppenbaratt och hafft honom till hust. 
Märett, som sagt sigh för hust. Elin dhet berättat, dhet hon tillstår, och föregifwer dhet dragon 
Lars Kiäder för sig dhet berättat, och bedit tolffman Pähr Olson i Åkerängh honom derföre till 
swars stämbna, dhet han säger förledne söndagh sig giortt, och fått till swaar att han står till 
sina ordh, men till detta tingh icke kan komma, efftersom han så seent blef stämbd, och nu 
berättas honom wara icke hemma i quarteeret i Målingh, utan gått till Brunflodh. Hust. Elin 
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berättar dhet hust. Märett frågat sig om hon hört sådant tahl, och tycht illa wara att dhet skulle 
wara om henne uthspridt. 
 Resolutio. Saken kan intet wijdare handteras och undersökias förr än Lars Käder till nästa 
tingh blijr lagligen citerat och förhörd. 
 
8. Peder Ersson i Månsåsen angafs hafwa denna höst på tijo skylar opdragit ellofwa bandh, 
och på en dito tolff bandh, [fol. 126r] dhet säxman Mårten Bengtson och corporalen Johan 
Skytt, som räknat tijonden, blifwit warse och wijst dhet tolffman Anders Ersson ib:m. Mårten 
och Anders, som tillstädes äre, betyga så funnit wara. Peder Ersson föregaf först att skylarne 
wore kullblåste och ojempt sedan oppdragne, och att på somblige icke meera än 9 bandh, och 
sedan att hans sönner dhet giordt. Item att han giort i tijonden en skyhl för dhet ena bandet 
som war på 10 skylar mera och öfwer ordningen, som sedhan dhet bleff oppenbarat skiett är. 
 Nämbden æstimerade blifwa aff dee tolff försnillade kornbanden kijstat korn tijo kannor; 
altså warder Peder Ersson effter 1638 åhrs tijondeplacat och 9 § saker att plichta tree gånger 
så mycket, som är 30 kannor à 2 ⅓ öre s:rm:t. 
 
9. Comminister herr Elias Thalin fodrade aff påstmestaren Swän Danielsson på sahl. kyrc-
kioherdens mag. Joannis Petræi sterbhuus wägnar för försträcht korn anno 1678 54 d:r 12 öre 
k:rm:t, oppwijsandes hans book deröfwer, folio 85, der han först debiteres d. 2 junij 1678 för 
2 tunnor korn à 12 d:r och dito pantsatt 2 r.d:r specie, 2 halfwa dito och tree caroliner. Sedan 
d. 6 junij 1678 för twå tunnor korn à 12 d:r och in credito dito pantsatt en r.d:r specie. D. 22 
junij tree skålpundh toback à 3 ortt och en halff r.d:r specie. 3tio) D. 22 junij 2 tunnor korn à 
12 d:r och in credito allenast satt N.B.[?]. 4to) D. 9 aug. 4 tunnor korn à 13 d:r, in credito 
betallt dito 4 dahl. s:rm:t och en ducat. 
 Huar emoth exciperades sållunda att han aldrig bårgde [lånade] af honom något korn, 
utan strax betallt dhet han bekom, dhet hans då hafwande drängiar, som effter kornet warit, 
skohla kunna betygha. Eij heller war han så sinnadher att han bårgde, som märckias och sees 
kan [fol. 126v] aff dhet han strax måtte medh s:rm:t förnöija, kunnandes medh edh betygha sigh 
honom eij waritt något skyldigh, och där så warit, så hade han wäll krafd resten, emädan som 
han läfde ett åhr sedhan. Han berättar sigh wara tillstädes enär bytett effter honom höltz, och 
ingen krafde då der effter. Eij heller är hans namn på registret opfördh, utan sedan dijtsatt, dy 
kan sees att han memorialewijs dhet antächnat. Sidst begärer han afskrifften aff boken, att 
dess bättre kunna efftertänckia, emädan som han ingen kladda på contant opköpt spannmåhl 
hölt, och dilation at sökia beskedh aff sina då hafwande drängiar. 
 Såwijda påstmestaren Swän Danielson beropar sig ibland andra skähl på sina drängiar, 
som kornet skolla afhemptatt, att dee skola kunna betyga alt emottaget korn strax betallt, så 
gifwes honom dilation dertill till nästa tingh. 
 
10. Dato angafs Nills Jöransson i Hägle tillijka medh Pähr Olsson i Giärde hafwa 1687 
caverat hoos kyrckioherden h. Mårten Lundell för fyra tunnor sädeskorn som Nills Andersson 
i Fanbyen bekom à 17 dahl. tunnan, och förledne winter fått derpå 4 tunnor slött korn som 
blef wärderatt för tijo dahl. tunnan, huaraff betalltes en tunna som Pähr will räkna på sin 
quota, effter han stoort omaak derföre hafft, huartill Nills Jöransson intet wille samtyckia, 
blijr altså åthskildnaden 28 dahl. kopp.m:t, som dee böra proportionaliter betalla, så frampt 
dee sins emillan om förmente förmåhn icke blifwa enige. I widrigt fall lämbnas dem effter 
föregången laga citation dhet uthföra, men h. kyrckioherden her effter förnöija. 
 
11. Pastor läth och angifwa hurusom han försträchte Nills Andersson [fol. 127r] samma wåhr 
1687 utan löffte 1 ½ tunna sädeskorn. Och såwijda Nills Jöransson har utan laga tillståndh 
låtit panta Nills Anderson i pertzedlar fem dahl. s:rm:tz wärde, där lijkwäll hans ägendom för 
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hans fodran war sequestrerat. Huaröfwer han förklarade sigh sålledes, emädan som h:r Ham-
marskiöldz drängh Henrich länt bem:te Nills Andersson 3 tunnor korn och twå dahl. s:rm:t, 
för huilcket Nills Jöransson caverat och måst betalla, som hans quittens af d. 11 martij 1687 
uthwijsar, och såwijda han hade befallningsmans pantzedell at panta Nills Andersson heller 
Nills Jöransson, haar Jöransson måst betallat, så föregifwer han sigh söcht länsman Alexander 
Pålack om excecution, och uti dess siuklige tillståndh fått dhet swaar att han skulle taga 
tolffmän med sigh och panta Andersson, och dy hafft Pähr Olsson i Åkerängh med sigh och 
uthtagit een säng för twå dahl. s:rm:t, en gammall kiettell, en dahl., en kalf för en dahl. och en 
quarn för en dahl, facit fem dahl. s:rm:t, och samma pertzedlar låtit insättia hoos Peder 
Olsson: warandes allenast kornladan till pastoris säkerheet förbuden. Länsman nekar sigh 
gifwit Nills Jöransson någon execution, och han påstår sigh den munteligen fått och der effter 
gått. Peer Olsson i Åkerängh berättar Jöranson så sagt och dy bem:te pertzedlar exequerat. 
 Sidst effter uthförligh påminnelse uthlåfwade Nills Jöranson till att undfly all widlyfftig-
heet at betalla omtallde 1 ½ tunna korn à 17 dahl. till nästkommande Kyndersmässa 1689, och 
altså rådande om dee uthpantade saker af fem dahl. s:rm:tz wärdhe, och söke han Nills An-
derssons huus för dhet öfrige som han bäst kan och gitter. 
 
12. Erich Jonsson i Röste och Åhs sockn på sin hustrus wägnar och Nills Kiehlsson ib:m 
hafwa på sidst hålldne landzmöthe supplicerat till högwelborne h. gouverneuren hurusom 
dheras [fol. 127v] sahl. moder hust. Kerstin Ersdåtter icke är worden uthlöst aff dess odalls-
hemman i Tann, som Swän Larsson på sin hustrus wägnar, som är Kerstins syster, åbodt, och 
såldt till Johan Pederson Hammar dem owitterligit: anhållandes att wara och blifwa närmare 
till dess lösn än Johan Pedersson, som är oskyld dertill, och derpå ähr den 4 huius resolverat 
att derom widh tinghet förr än köpet blijr medh laga dom bekräfftat, måtte medh klander 
förekommas. Hust. Karin Swänsdotter begärer blifwa widh sin bördh och odallsrätt 
conserverat, emädhan kiöpet henne owitterligit är skiedt, huar emoot exciperades sålledes att 
han dhet med win och wittne köpt, och att Erich Jonson och Nills Kiehlsson äre boende en 
halff mijhl pass ifrån Tann, och hust. Karin sitt tillhåld i samma gårdh Tann altsedan hafft, 
och warit medh enär köpet giordes (huartill hon intet kunde neka) och han lagligen dermed 
procederat och tree gånger opbudit, nembl. d. 24 october 1685, den 28 septemb. 1686 och den 
18 aprillis an:o 1687, alla oklandrat, och sålledes förlengst lagståndit. Erich Jonson berättar 
sigh in junio sidstleden opwachta tinget, men medelst dess längie påstående eij mächtade 
wänta, att han kunde köpet klandra. Swarades att tijden war då allareda förbij, och där dhet 
icke hade bordt heembiudas Kongl. Maij:t och chronan, så hade han in junio fått der å doom 
och fastebreef: skolandes gifwa för hemmannet sextijo dahl. s:rm:t och effter godhe mäns 
omdöme, om sälliaren af ålder blijr sängfast, underhålla, som köpebrefwet den 20 martij 1685 
uthwijser, och allenast på dee 60 d:r s:rm:t lefwererat och betallt 14 dahl. s:rm:t, och kan eij 
meera betalla förr än han skaffar beskiedh att gambla syskonen äre uthlöste. Erich Jonsson 
berättar sigh fått aff Swän Larsson på sin hustrus [fol. 128r] jordepenningar och lösn (som skall 
wara 10 r.d:r) sex r.d:r pass för 6 åhr sedhan och Nills Kiehlsson äfwen så (som een systers 
lått och så tillfallen är) sex r.d:r bekommit. 
 Såsom Johan Pedersson Hammar hafwer effter lagh med win och wittne köpt aff Swän 
Larsson i Tann des hustrus Ingiehl Ersdotters byrdaiordh som han å tree laga tingh opbiuda 
låtit och ingen af byrdemännen innom lagsses föresatte tijdh, Jordabalken L.L. 7 cap., dhet 
klandrat och under ächtenskapet hafwer Swen Larsson uthlöst sin hustrus medarfwa: waran-
des Swän Larsson och hans hust. Ingiehl Ersdotter till hög ålder komne, att dee intet förmått 
hemmannet förestå, och dy till beggies underhåldh det måst försällia; altså finner rätten 
skälligt, i krafft af 2:re, 27 och 29 cap. Jordabalcken Landzlagen, att conservera Johan 
Pedersson wid sitt lagfölgde köp på Swen Larssons hemman i Tann för bördemänne[n]s wij-
dare åtahl, dåch Kongl. Maij:t och chronan förbehållit dess lösn, och huad på hust. Kerstin 
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Ersdotters jordepenningar och uthlösningh uti bem:te hemman i Tann kan bewijsas aff Swän 
Larsson wara obetallt, så fins i lijka måtto skäligt att dee göras betallte aff innestående och 
resterande hemmans betallningh hoos Johan Pedersson, huilka dömmes där wara in sequestro 
till dheras förnöijningh. 
 
13. Hust. Karin Swänsdotter i Tann uthlåfwade willia göra tijende smöör för innewarande åår 
af twå koor. 
 
14. Länsman Alexander Pålack opsade sin uthlåfwade bränwijns accijs 1688, den han will 
betahla, efftersom een och annan förer bränwijn ifrå Norie och andra orter, och een dehl brän-
na sielfwa till sahlu, men hädan effter kunde han sigh den eij an- och påtaga. [fol. 128v]  
 
15. Mårten Olssons prætension aff Pedher Olsson för 1683 och 1684 åhrs bruuk på hans 
hemman i Miälle kan intet företagas förr än godhe män effter [16]68 [åhrs] interlocutorie dom 
dhet besedt och oppgifwa huru dee dhet befunnit. 
 
16. Capitenleuttnantens Anders Treffenbergs landbonde Oluff Olson i Öhne är tillsagder sigh 
inställa att afhöra rättens sluth om hans huusröta på Öne, som hans fadher och han en lång 
tijdh besuttit, och icke [sig] infunnit. Och emedan som slutett på förledne wåhrtingh medelst 
hans siukdom icke publicerat blef, och ingen wijdare dilation kan dermedh gifwas; altså 
förordnades sochnskrifwaren Jonas Kuth att afhöra dess dohm, som fins å wåhrtinget folio 
218 [nu 272v] och 25 §. 
 
17. Effter intygandet på höstetinget 1686 skulle dragon Erich Lundh något höö bergat uti 
Årrwijken på en lägda som lyder under ödeshemmannet i Dahlen, som Erich Erson åbodt, af 5 
tunl. [och räntar 22: 15: 12], och blef aff nämbdemän Peer Biörsson i Hara och Peder Brådde-
son i Imnäs æstimerat till ett sommarlass, huartill han nekar: föregifwandes sig lijtett höö 
hafwa som han med sin wärdz låf på een åkerrehn slagit, dhet hans wärdh Oluff Olsson till-
står, och berättar däraf kunna fåes till en halff sommarskrindha. Erich föregifwer lööfkärfwer 
liggia under höet, och dy syntes dhet wara till en skrindha: nekandes sigh där något slagit. 
Dragon Hans Geritz föregifwer dhet Erich på ödeslägdan något slagit, sedan som boskapen 
afbett dhet bästa och grönaste effter skördetijden: bekännandes sin hustro samma tijdh några 
bölor af dhet förtårckadhe och förtrampade gräset slagit, men Erich nekar lijkawäll. 
Nämdemän som dijth sändne at ransaka der effter betyga att grant [fol. 129r] syntes att fläcke-
tahls war slagit och fläcketahls war af boskapen afbett. Erichs wärdh och swåger betygade på 
sin san [sannfärdighet] att han intet sågh honom där slå, men såwijda han meera höö hade än 
han kunde bärga af betingat åkerrehn, så kan han intet annorstantz dhet fått, och kan ingal-
lunda frijkalla honom derföre, men Erich nekar som tillförenne. Widh ytterligare påminnelse 
bekände han omsider sigh medh een skära samblat till een byrdha i samma lägde, ägandes 
allenast een koo som han med sin hustru till heemfölgd fått. 
 Hans Geritz betyges ingen ägendom hafwa, utan läfwer aff sin såldh och löön: hafwandes 
ingen boskap heller annat, utan sina sletz- och huardagskläder. 
 
18. Oluff Månsson ifrå Bröcklingh i Räfsundz pastorat opbödh tredie gången sahlig Hans 
Nillssons hemman i Nambn och Frössö sockn för 52 d:r 21 öre 8 p:g:r s:rm:t, bestående aff 3 
tunl:d, huaraff ett tunland chrone och 2 tunland skatte är, som heembiudes Kongl. Maij:tt och 
chronan till lösn, effter dhet utom bördan sålt är. 
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19. [endast i häradsrättens version, fol. 283v: Om den nyss påkomne afradztaxa skulle nu 
undersökias, men efftersom tingz cursen berättades wara förbijgången, som derom mentione-
rade och dee altså icke kunnat sambla sina skähl, huarmed samma skatt skall kunna undkom-
mas; altfördenskuldh måste dermed beroo till nästa wåårtingh.] 
 
19. Effter herr pastoris ingifne memoriale taltes om Bogårdens förfärdigande här i Sundhe: 
warandes några stycken som ingen will kännas widh, och några alldeles förfalldne. Då gafs 
wid handan att een stoor olijkheet är på förra dehlningen, i dhet somblige hafwa twå famnar 
och sombliga en dito, och att den förra längden, oprättat i sahl. m:r Jöns Petræi tijdh, icke är 
till finna; altså begärtes een ny proportionerat delningh, huar effter alla wederbörande sedhan 
kunde sigh rätta. 
 
20. Landzhöfdingens herr Åke Ulfsparres resolution, [fol. 129v] daterat Giefle den 13 martij 
1688, lyder att om 1677 åhrs magazijns spannmåhl skall ransakas, huilket företogs, och be-
rättades att spannmåhl läntes uth anno 1673, och medelst misswäxst och fattigdom icke 
kundhe aff 1673 åhrs åhrswäxst betallas, utan aff 1674 åhrs, deels sidst på åhret, och dels i 
begynnelsen af åhret 1675. Sedan befans att fogdänckian hust. Barbro Carlsdåtter, som är 
opfördh hafwa länt 1673 2 tunnor korn och derpå är interesse räknat till 1684 inclusivè, som 
belöper à 1/8 tunna åhrl. till 3 tunnor, ingen den ringaste ägendomb her i lander hafwer. 
Sedhan, huadh Jon Larssons i Håf länte en tunna korn 1673 emoot sahl. leut:ns Nills Grijps 
caution, så kan intet attestatum därom meddehlas, utan der hans löfftesskrifft fins, och änc-
kian den icke will honorera, så sökes lagligit adsistence. 
 
21. Johan Pedersson Hammar i Tann hafwer nu betallt lijkstodh effter sin moder Britta Ers-
dotter med en dahl. s:rm:t. Och såwijda han intet stämbd är för dhet han icke betallt sochne-
budhet för henne, så kan dhet icke afhielpas, utan opskiuthes till laga citation och nästa tingh. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 25 oktober 1688 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3475, fol. 169r–171r, RA. 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 315r–316v, ÖLA. 
 
Anno 1688 den 25 october höltz extraordinarie ting på Frössöön, närwarande befallningsman 
Jonas Warg och ordin:e nämbd, angående regementzrättens remitterade saak och ährende 
öfwer dragon Samuell Mårtensons Friskz berychtade tyfnad hoos Anders Eskillsson i Hara 
och Sunne sockn. 
 
Dragon Samuel Mårtensson Frisk förestältes och förehöltz hurusom regementzrätten den 10 
huius hafwer befunnit dragon Lars Strängh, som logerer i Bergh sochn och Skucku, wara frij 
för stölden hoos Anders Eskellsson i Hara uti sidstleden julij månadh, aff skähl att Samull 
budit honom sin hatt i förlijkningh, på dhet han skulle bekänna på een annan som förrymbd 
är, huartill han swarade och nekar alldeles till den stölden och tilbudne förlijkningh: föregif-
wandes sigh aff Lars Strängh medelst bythe tillhandlat een grå hatt åtta dagar för än dhet 
compagnie reste utföre till Sundzwaldh förledne sommar effter sädan, som skedde först i 
augusti månadh, och stölden skedde den 26 julij, sålledes att han skulle gifwa Strängen sin 
karpus [vintermössa] och fyra dahl. k:rm:t för hatten, och gifwit strax en carolin och tagit 
hatten till sigh, huilket Hans Litzens hustru hörde och sågh, och enär resan galt effter sädan 
gifwit honom derpå ett tolff örs stycke, och då wore dee allena. Sedan pass een månad 
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sedhan, skall Lars Strängh gifwit corporal Sigward Bäck address at taga derpå något, och 
allenast fått 24 öre kopp.m:t som Samuls bonde Peder Biörsson i Bräcken betyger sant wara. 
Men intet nämbdes dhet wara på Strängens wägnar, utan Samul sagt sigh wara honom 
skyldigh. Samull bekänner sigh eij blifwa warse Lars Strängh, den tijden stölden giordes wara 
i Hara, och emellan Hara och Skucku är tree mijhl. Samull tillstår sig pass een halff tijma den 
dagen som stahls warit i quarteret, utan om morgonen luppit medh breeff [fol. 169v] till 
Sundhe, och kommande middagstijdh tilbaka kommo tree breef, ett till capiten Carl Ruten-
krantz, ett till capiten Michell Planting och ett till Jonas Flodin, och dee tuå sidsta tagit och 
burit till Hackås och Israel Tunman, som ligger hoos Jacob Person i Hara, det tredie till 
Rutenkrantz: nekandes alldeles till stölden och föregifwer dhet Lars Strängh må wijsa sin 
fångsman huar han will, men icke honom. 
 Dragon Israel Pederson Tunman föregifwer sigh den dagen welat gå till dragon Tobias 
Andersson, som logerade hoos Anders Eskellson, och widh dhet han kom in emoth gården i 
tuärgatan, mötat klåckaren i Sunde Lars Olsson, som sagt dhet intet folck war i gården 
hemma, och altså haar han gått till Håkan Gadd och sedan heem. Widh handen gafs att Lars 
Olsson skall sedt Israell den dagen i gården som stalls komma uhr stufwan och een annan 
dragit dörran igen, och då skall stölden wara bedrifwin, huartill Israel nekar och berättar sigh 
wäll råka honom i gatan, och han sagt dhet intet folck war hemma, och dy som förr sagt är, 
gått annor wärt. 
 Lars Olsson, effter aflagd wittnesedh, att Anders Eskellsons och Jon Pedersons gårdar äre 
tilhopa bygde och allenast ett lågt plank emellan, och medafftons tijdh kommit igenom Jon 
Pederssons port, och widh dhet han igentäptes något slambradt, och öfwer plancket sågh han 
Israel Tunman komma utur Eskellsons förstugudörr, den han intet igentäpte, och lijkwäll 
tillslötz, seendes doch ingen deth göra, utan Israell gått uth genom dess wästra port och Lars 
ut genom den östra, och så mötz i twärgathan och intet tahl med honom hade än sagt sigh intet 
folck hoos Jon Pedersson råkat, och Israell gått åth Håkan Gaddz gårdh, som allenast är ett 
lijtet stycke derifrån, och kommande till Jacob Persson i Hara mötatt dragon Jon Dunder med 
3:ne [fol. 170r] breeff, och widh dhet han skulle sökia blifwa af med brefwen kom Samull 
gående dhen wägen ifrån Eskellsons och dem emottogh. 
 Israell förehöltz Lars Olssons edellige berättelse, som nekar sigh den gången warit i 
Eskellsons gårdh och mycket mindre sedder aff honom, utan uthom gården i twärgathan 
kommit till tahls med honom: önskandes honom så gå som han sworit, men aldrigh har han 
sedt honom i gården den gången, och att Tobias dhen dagen rymbde, och samma dagh bleff 
och stullit hoos hans wärdh Joon Pedersson. 
 Samull beropade sigh till wittnes öfwer Lars Strängs fälthe ordh i Sanne by nattan emoot 
den 8 huius, dragon Carll Jönson Strandell: opwijsandes een zedell som han säger corporal 
Hemming Tijdeman effter hans begäran skrifwit: lydandes att Lars Sträng sagt sig fått skedan 
af een annan, och nämbnes Samull intet der uti. Huar öfwer Strandell sigh förklaradhe att han 
war den 8:de i Sanne, och widh dhet han lågh såfwande på bäncken hörde han Samull begära 
wittnen på orden, dermedh han wacknade, och hörde intet huad dhet war, dhet han strax sade, 
och nekar sigh bedit Tijdeman någon zedell derom i sitt nambn skrifwa, och huru skulle han 
attestera dhet han aldrigh hört. Tijdeman fins wara befalt at wara her på tinget tilstädes, och 
sig icke instält. Lars Kornbladh beropades och till wittne, som nekadhe sigh aff Lars Strängh 
derom något hört, då Samuel begärte att dee må edelligen afhöras, som och skedde. 
 Carl Jönsson, att widh han wacknade hörde han Samull säija: Nå, Stränger, will du nu 
icke wara så godh och taga igen dina ordh och bekänna sanningen och stå widh din ordh? Och 
Strängen sade sigh wäll kunna stå till dhet han sagt, men huad dhet war weet han intett. 
[fol. 170v]  
 Lars Kornbladh, att han intet hörde Samull och Strängen uti Sanne tallas medh om 
sölfskedan, utan dagen effter haar Samull bedit honom säija dhet han fått hatten aff Strängen, 
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minnandes intet om han nämbde för huad, emädan som han intett achtade på hans tahl. Meera 
sade han sig icke hafwa der i wittna. 
 Samull beropade sigh på dragon Hans Littzen, som skall folgt corporalen Sigwert, att 
wittna dhet Strängen gifwit honom låf at taga betallning på hatten. Hans capiten Michell 
Planting skrifwer honom eij mächta komma och att Samull ingen hielp aff honom kan få. 
Item, att corporal Sifwerdt är dimitterat och bårtrest. 
 Samuell beropade sigh på Hans Littzens hustru Karin Månsdotter, som hört hans och 
Strängens giorde bythe med carpusen och hatten och att Lars fått derpå en carolin, huilken 
icke tillstädes är, och will komma med mindre hon får resepenningar. 
 Joon Pederssons son i Hara, Hällie Jonsson, berättar dhet hans fader om en torssdag effter 
middag, som war den 26 julij, bleff stullen aff dragon Tobias Andersson tree st. ostar, en halff 
fläsksijda, en grå ny wallmarsiacka, en rödh klädesyllenströija, ett silkesfloor, twå paar 
strumpor och en skedh, funnen i åkeren enär trädet i wårasse opkördes: wettandes intet om det 
war sölfwer eller mässingh, efftersom ingen stoort prob derom giort, dåch har hans broder 
Peder på henne skrapat och tycht den wara af ståhl, och enär dee sålledes sit saknade, haar 
Eskells hustru kommit till dhem och dee bedit henne see effter om der något wore bårtstullit, 
dhet hon giorde, och kunde intet blij warse något wara bårta, och lijkawäll sänt effter sonen 
Anders som i skogen på slåtten war, och enär han kom heem, saknade han 2:ne sölfskedar och 
4 ½ r.d:r med en sölfringh och nattan tillförenne woro gårdzfolcket hemma. [fol. 171r]  
 Anders Eskellsson berättar alldeles som Hällie relaterat, förutan dhet att penningarne 
wore 4 r.d:r à 6 m:k och sex marck kopp.m:t. 
 Hällie, att Samull satt uth ett floor i pant hoos Oluff Månson i Billstadh och dhet igenlöst 
och satt hoos Oluff Olsson ib:m, och sedhan dhet och så igenlöst: föregifwandes sig dhet fått 
annorstädz. 
 Samull, att han hafft ett flohr om tree allnar aff Joon Pedersons pijga Karin Persdotter och 
dhet satt i pant hoos Oluff Månsson i Billstad, och dhet igenlöst och hoos Oluff Olsson dhet 
wijst och icke förpantatt, och låtit pijgan dhet få igen. 
 Resolutio. Såwijda Samuel Frisk enständigt nekar sigh stullit skedan som Lars Strängh 
förpantatt på Jemptkrogen, och att Lars Strängh den aff sigh intet bekommit, och hatten sigh 
tillbytt i dragons Hans Litz hustrus, Karin Månsdotters, närwaru och gifwit strax een karpus 
och en carolin derpå; altså pröfwes nödigt att Lars Strängh skall comparera ytterligare 
Samuell till swars, och der hoos hust. Karin Månsdotter såsom wittne. Sölfwerskedan måtte 
och skaffas till rätta till större säkerheet. I medler tijdh görer wederböranden sigh om florett 
wijdare underrättat. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting 4 januari 1689 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 2r–5r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3477, fol. 231r–233v (något defekt), RA. 
 
Anno 1689 den 4 januarij höltz extraordinarie tingh på Frössöhn, närwarande befallningzman 
Jonas Wargh och ordin:e nämbden, föruthan Måns Jonsson i Rijse, som sitter i Hemming 
Olssons stelle uti Wästbyen, och aflade sin tolfmans edh. 
 
Dragon Hans Litzens hustro Karin Beata Månsdotter förhördes och bekände att hon kom 
resande till Bärgz länsmansgårdh torsdagen effter Olssmässa sidstleden, och strax kommo 
Samuell Mårtensson Frisk och Lars Sträng dijth, då Samuell sagt att Lars war sig skylldigh 
een christin [ett mynt], huartill han bejakat: wettandhes hon intet för huadh. Samuell folgt 
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henne till mannens quartehr i Hallens by, och Lars kommit dagen effter och så dijth, och 
bäggie folgtz till skogz at skiutha fogell, och kommande tillbaka giorde dee ett bythe, att 
Samuel bekom Larses hatt och Lars Samuels karpuus, hörandes intet huadh accord och kiöp 
dee sin emillan derom giort, utan som sagt är wexlade dee om. Och wid Samull gått uth haar 
Lars sagt sig fått een sölfskedh af Samull, och dhen henne wijst uti een slarfwa, at både 
ändarne syntes, men intet wellat henne låtha den aff sin hand komma, eij heller sagt på huad 
sätt han skeden aff Samuell fått, och hon intet lagt derom heller Samuell deth sagt. 
 Dragon Hans Littzen, att han folgde corporal Siffwert till Samuls wärdh Peder Biörsson i 
Hahra och hörde honom säija sigh hafwa låf på Lars Strängz wegnar at taga 24 öre k:rm:t på 
hattebytet emellan Samull och Strängen, dhem han och bekom med Samulls tillståndh. Lars 
Strängh, att han fått skeden aff Samull för sin grå hatt och låfwades een dahl. k:rm:t och 
karpuusen till: tillståendes sig sagt i länsmansgården wara skyldigh Samull een carolin och 
bekommit under reesan effter spanmålen, uti Östnåhr by och Hackås sockn, aff Samul ett 
tolföres stycke, som han honom förr skall skyldig warit, och att Samull [fol. 2v] stuhlit igen 
skeden aff honom i quarteeret, och enär han den saknad gått effter till Hallens by att få den 
igen, som och skedde, och under wägen dijt åth bedit Hans Littzen wijdh Bergz kyrckia effter 
predijkan hielpa sig at få skedan igen, emädhan ingen annan än Samuell kan den tagit, och 
han swarat: Där han skedan stullit, så haar han wäll den förtrodt sin hustro att göma. Och 
kommande in emoth Hallens by bedit honom icke föllia sigh, utan gå till grangården, deth han 
och giorde, och sedan råkat Samull och honom tilltallt derföre, och fått skedan igen in uthi 
Littzens stufwa af hans hustru, som tagit henne uhr sänghalmen, som och sedhan den 
handteratt och sedt, men will intet bekänna sanninghen. Hans Littzen nekar sig warit i föllie 
med Lars Strängh ifrån kyrckian effter predijkan och fast mindre hördt honom talla om 
skedhan förr än på reesan till Medellpadh, uti Låchne sochn och Haxäng by: warandes pass 
fem dagar emellan deth Lars och Samuell woro i Hallen, som bem:t är, då han för fureren 
Nills Rolander sagt sigh fått een skedh aff Samull Frisk, och synt honom skedan uti dennes 
närwaru, men huarken sagt deth sin hustro skulle gömt Samulls tyfgodz heller bedit Lars icke 
föllia sig till bydz, och mycket mindre sedt Lars få skedan igen aff sin hustrus handh, som 
aldrigh kan skett wara. 
 Lars, att hustru Karin begärt köpa samma skedh, och att Samull sagt samma gångh sig 
hafwa een söfwerskedh i skogen med ringar i skaftet effter gamble modellen, och een lijten 
sölfkoosa i Hans och hustruns närwaru, och der hoos at Haaraskougen skulle göra honom rijk, 
huartill alla tree nekade med een mundh, deth alldrig wara tallt heller hördt af dem: 
protesterandes emoth hans osanna angifwande. Lars, att deth war ingen helgedagh, doch 
sedan tillstodh at pastoris barn begrofs den söndagen som omtallas. Andhers Eskellsson, som 
2:ne sölfskedhar mistat, berättar dem wara aff een fasun giorde med breda skafft, och den som 
bårta och icke igenfådd är, litet mindre än den andra, som till räta kommen är.  
 Lars Strängh, att Samull skall sagt sig fått skedhan af Litzens hustru, huartill nekades, och 
befans Lars hafft skedan förr än [fol. 3r] hon kommit heem ifrån Stockholm, och i hennes 
bårtowarande är stölden giord, deth han sedan tillstodh, och föregifwer Samull så lijkawäll 
säija. Sammalledes, at fureren Nills Rolander i Haxäng by sagt deth Samuel war tagen i arrest 
för tyfnaden i Hahra, och förmant närwarande dragoner at oppenbara om någon wiste deraff 
heller med honom köpslagat, då han bekänt sigh fått een skedh aff Samull och honom den 
låtit see, och blefwen tillsagd den hafwa i behåldh, säijandes om han den icke fått aff Samul, 
så hade han kunnat skylla på dragon Erich Månsson Kröger, som förrymbd war: warandes 
han då icke rymbder, utan sedan widh återkombsten tillijka medh Nills Rolander för annan 
tyfnadh, deth Samull bedt honom göra, och gifwit honom derföre hatten igen, en halsduuk 
som han fått aff Karin Persdotter i Haara och låfwat gifwa een carolin, som Lars intet fått, 
men hatten och halsduken bekommit. Huar emoth Samull exciperade och föregaf deth 
maioren tagit hatten och sagt deth Strängen skulle honom hafwa till dess saken blijr uthförd, 
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och at han honom halsduken länt och icke kunnat få tillbaka. Lars, att han gifwit sigh 
halsduken i fånghuset, på deth han skulle tygha tyfnaden på Erich Kröger, och der hoos sagt 
sig fått een carolin af sin fästmö Karin i Hahra. 
 Oluff Månsson i Billstadh berättar deth Samull näst för compagniemötet i Owijken för-
ledne höst satte ett floor, som å beggie ändar war fållat med huijth tråå, i pant för några måhl-
tijder maath, och enär han gick till mötet deth igenlöst för sex öre s:rm:t, och intet frågat huar-
est han deth fått. Men Hällie berättade att hans faders mistade floor war fållat med suart ta-
gell. Hällie haar begärt och fått Karins floor i Haara till läns, och Oluff Månsson sagt först 
huru deth war, och enär han honom deth synte, sagt deth wara samma som Samull uthsatt och 
igenlöst. 
 Lars Sträng, at Samuel fått åth honom hatten i fånghuset, på deth han honom eij röija 
skulle, och Samuell föregifwer honom den taga så godt som med trugh och gifwit karpusen 
tillbaka.  
 Israel Tuhnman, som hölt wacht, betyger Lars säija sig willia [fol. 3v] hafwa sin hatt igen 
till thes han får en dahl. k:rm:t som på dheras bythe återstodh, och togh så Lars hatten aff 
Samuells handh och han karpusen af hans handh, och meera hörde och såg han intet derom. 
 Lars, att corporal Oluff Ström hörde i fånghuset sig säija att han släpper intet hatten för 
än han får resten, och kan wäll tänckia att deth intet hielper till exculpation. 
 Israel Tunman förehöltz ytterligare om klåckarens Lars Olofsons edellige intygande och 
beklagar som tillförne sin oskyldigheet derutinnan, och att honom aldrigh den gången i gården 
sågh, uthan i gatan och täet: bekännandes sig stullit i Brynie och Bergh sockn, tillijka med 
Magnus Linberg, och plichtat med gatulåpp: utlåtandes sigh kunna med godt samwette edeli-
gen betyga sigh intet wetta aff den tyfnaden, eller han den giordt, och altså fast mindre något 
deraf niuttit. Samuell, at han war som snarast till Joon Persson i Grubben i samma grändh i 
mehning at köpa sigh maath, och tillbaka gått Anders Eskellsons gårdh förbij, och enär han 
tagit brefwen, samma wägh till Hackåhs gått, och frågat effter Tobias på deth han deth ena 
skulle bärat, men eij honom råkat och dy bracht dem beggie till Hackås, och sedan sina färde. 
 Lars Strängh är icke den tijden stullit blef, sedder der i neijgden, deth Samull och så 
berättar. 
 Hällie Jonsson, att han samma dagh som der stahls beklagat sig för Jacob Pedersson i 
Hara, som berättat deth klåckaren Lars Olsson sedt Israel Tuhnman komma uhr Eskellsons 
förstufwu dörr, och at stölden giordes effter middagen, då allt folck warit uth på slåtten, och 
ingen tuifwelsmåhl ähr at iu stölden hoos bäggie skedde een gångh, som Peder Biörsson och 
fleera betyga noghsampt. 
 Lars Sträng, att han låfwat dragon Brynte Hammarströhm 2:ne små beredde rijsbithskinn 
för deth han skulle tijga och eij oppenbara sigh hafwa sölfskedan, som skedde på Jempte-
skougen och [fol. 4r] Krogen, huarwidh ihugkommes at han tillförne bekänt för Rolander sig 
köpt skeden aff Samull Frisk, och strax effter mötet, medio septembri låtit honom dem få, i 
mehningh at kunna i medler tijdh få öfwertalla Samull at bekänna och wijsa huarest han dee 
andra stullna sakerne samma gångh gömbt, och blifwa deraff dehlachtig, som han låtit förr 
förstå, men intet nämbt sig stullit hoos Joon Pedersson: beklagandes sig köpslagat med een 
tyff: wettandes och att Samull sagt sig hafwa meera tyfgodz. Lars bekänner sig för 
regementzrätten inga skähl hafft at bewijsa Samull budit sig hatten i förlijkningh, at bekänna 
stölden på een förrymbder, utan allenast deth berättat som rätten trodde honom om. Item, att 
han skrapat uth Anders Eskellssons nambn på skedhskafftet, som med knijf dijtrestat war, på 
deth han desto bettre skulle den igenkänna och fordra tillbaka. 
 Anders Eskellsson, att han intet blef warse Lars Sträng den tijden stullit blef, heller hördt 
andra sedt honom då der i neijgden, och efftersom intet ondt om honom hördtz, sagt sig icke 
kunna troo honom derom, och icke sedan sidst på åkeföret der i neijgden sedt. 



 263  

 

 Tobias Larsson Frisk hafwer hafft sitt quartehr hoos Joon Pederson, som stullen blef, och 
samma affton rodt öfwer siön och rymbt till Nårie, och under fiällen warit i Lekardalls 
fäbodar, då wallpijgorne sedt honom hafwa bårtstullne röda yllenströijan och wallmarsjackan, 
som dee bekänt för mångom. 
 Pijgan Karin Pedersdotter i Hara, som tiente hoos Joon Pedersson ib:m förledne sommar 
enär der stullit blef, till huilcken Samull friat, förhördes, och bekände sig ingen kundskap 
derom hafwa, och i förtroende frågat Samuell derom, och han alldeles med sworen eedh 
dertill nekat. Sedan, at han togh hennes floor, af föregifwande att han wille köpa ett mysstygh 
åth henne och deth därtill bruka, deth han een tijdh hade, och enär hon kom ifrån 
höstfäboderne lefwererat tillbaka, som oförandrat war: wettandes intet dhet [fol. 4v] warit i 
Billstadh pantsatt förr än sedan. Hon berättar och att Samuell gifwit henne pingesttijden sex 
marck uti ett fyra öres stycke och slantar, huilcka hon effter Wårfruhälgen honom igengifwit, 
efftersom hon tychte icke willia hans penningar hafwa, och då war intet i Hara stullit. 
 Samull tillstår sig lämnat till henne at göma åth sigh i wårasse ett 4 öres st. och slanthar, 
tillhopa een ort heller 12 öre s.m:t, och dem i sommars igentagit förr än stölden säijes wara 
giordh, och altså säger deth Lars sagt osanningh om carolinen. Han nekar sig råka Tobias den 
dagen, och eij wetta honom stullit. 
 Saken discurerades uthförligen till dombs, och der Israel Tunman funnes edbär och icke 
lagdömbder för tyfwerie, så kunde han medelst Lars Olssons edelige intygande bringas till at 
gå lagh. Dhen stullna sölfskedan är funnen hoos Lars Strängh, den han föregifwer sig köpt af 
Samuell Frisk: wettandes honom wara tillförne lagwunnen tyff och eij kunnat sådan låfligen 
fått. 2do) Gifwit Brynte Hammarström 2:ne båckskinn, sedan furieren Nills Rolander war 
förrymbd, för deth han intet skulle oppenbara skedan hoos honomwara, huaraf föllier att der 
han skedhan intet sielf stullit, så haar han wettandes tyfgodzet hafft och dölt så längie han 
kunnat, och ägandens nambn dels uthskrapat, och 3tio) Intet kan bewijsa sin fångzman; 
altderföre blijr han bunden till skedans stiälande, och om än skönt Samuel blifwit 
öfwerbewijst tyfnaden giort, så har den tiufften eij warit lijfsstraff eller derföre angifwen, och 
dy bör saken eij remitteras till Kongl. håfrätten. 
 Ehuruwäll dragon Lars Oluffson Strängh hafwer tillbudit öfwertyga dragon Samuell 
Mårtenson Frisk till sig sålt Anders Eskellsons bårtmistade sölfwerskedh om 3 lodh, så 
hafwer han lijkawäll deth eij göra kunnat och effter lagh bewijsa sin fångs- och hemulsman, 
uthan sedan som fureren Nills Rolander war förrymbd gifwit dragon Brynte Hammarström 
2:ne båckskinn, på deth han icke skulle oppenbara honom sölfwerskedhan hafwa, och der 
hoos wettat [fol. 5r] Samull dessutan wara en lagbunden tyff och intet bordt, om så warit, med 
honom köpslaga och sådant döllia, och till at bättre skyhla sin gärningh derutinnan dels 
uthskrapat ägandens nambn på skedan; altså finner rätten skälligt att Lars Strängh blijr och 
hålles för tyff till sölf:rskedan, och effter Kongl. Maij:tz straffordningh saker at betalla tree 
gånger så mycket, som är, effter 24 öre s.m:t lodet, 6 d:r 24 öre s.m:t, och dertill med een 
dahl. 1 öre 8 p:g:r s:rm:t för skedhans inlösn, görandes tillsammans 7 d:r 25 ⅓ öre s:rm:t. 
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Ting 23 och 25 februari 1689 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 11r–13v, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3477, fol. 239r–241v, RA. 
 
Anno 1689 den 23 och 25 februarij höltz laga ting Frössöen med allmogen aff Sunne tinglagh. 
 Nämbden. 
 Reggort Hemmingson i Långåker Nills Jönsson i Bällstadh 
 Anders Persson i Bärghe  Swen Persson i Härkie 
 Peder Olsson i Åkerängh  Swen Jonsson i Knytha 
 Nills Kiehlsson i Bällsta  Oluff Olsson i Bärghe 
 Båhl Persson i Swedie  Oluff Jönsson i Degernääs 
 Peder Olsson i Giähle  Anders Ersson i Månsåhsen 
 
1. Dato öfwersågs och iusterades röökelängden. 
 
2. Effteerskrefne äre effter noga undersökningh intygade wara så uthfattige och oförmögne 
att dee intet mächta uthgiöra 1688 åhrs innestående rijkzdags bewillningh heller något derpå 
lefwererat, ehuruwäll många stemningar derom äre giorda,  
 nembl. 
    rökar tunl. söner döttrar 
 Frössö sochn 
 Nambn Oluff Månsson     1   3    –     – 
  dragon Joon Månsson    1   5    –    – 
 Måhlstad Erich Pedersson    1   3 ⅙    –    1 
 Miälle hust. Agnäs Oluffsdotter    1   4    –    2 
 Wagle dragon Oluff Jonsson    1   3    –    – 
 
 Sunne sochn 
 Wällwijken Mårten Bengtson    1   6    2    – 
 Dahlen hustro Gunnilla    1   5    1    1 
 Hägle Peder Nillsson     1   2 ½    –    – 
 Hara Jacob Pedersson    1   2 ½    1    – 
 Bällstadh Jönns Pederson    1   3    –    – 
 
3. Fölliande hemman äre angifne och opförde wara 1688 osådde och obrukade, och är be-
funnit som föllier. 
 nembl. 
 Frössöö s:n. Geenwalla, chrone, Erich Pedersson, 4 ⅙ t:l:d, betyges [fol. 11v] 1688 wara 
osådd, och ingen fåhr huarken i dhet åhretz säde eller träde kört, dåch berättas att capiten-
leutnanten Anders Treffenberg och ländzman Alexander Pålack hafwa effter träffat accord 
med honom för 20 d:r s.m:t bästa slåtten och ängiarne merndels slagit och bärgat, och des in-
quarterade dragon niuttit räntan aff besparingen. Fadren Peder Ersson i Månsåsen och Nills 
Andersson i Fahnbyen är löffte för chronhemmannet: warandes Peder Ersson gammall och 
siukligh, och Nills Andersson för sin fattigdom reest till Nårie och der för någon missger-
ningh quaarblefwen, och lembnat sitt hemman i Fahnbyen öde. 
 Håff. Hans Swahnbergh 4 ⅓ t:l:d, åkeren 1688 osådd, warit tillförne brukat under ländz-
mansgården i Håf, och effter sahl. gouverneurens h. Lennart Ribbingz resolution den 15 mar-
tij 1687, som tillåther honom deth lagligen ifrå sigh säija, deth på Frössöö laga tingh den 14 
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octob. 1687 afsagt. Men berättas at länd[z]man Alexander Pålack ängiarne under beggie hem-
mannen, förståendes så gamble chronedelen som Swanbergs, äfwensom 1687 bergat. 
 Hara. Anders Månsson, 2 t:l:d, som sitter der till huus, men äger intet hemmannet, utan 
andra, huilcket intet är 1688 besådt, men aff Anders Månssons hustro een och annor städz sla-
git och bergat litet höö, och berättes wara bråttfellingh [epileptiker] och utfattigh. 
 Wällwijken. Joon Swensson, chronehemman, 3 ½ t:l:d, huilcket Nills Olsson på frijheet 
optagit, och des löfftesmän Måns i Sölfbacken och Oluff Påhlson i Lansom uti Owijkz sockn 
berättas neka dertill och aldrigh derom bedne och fast mindre dertill samtyckt, och lijkawell 
opförde. Med h[on]om hafwer dragon Joon Swenson Långhåår accorderat och deth antagit 
och sedan gått der ifrån. Nills Olson warit i medler tijdh i Helsingeland och der tient sig 
födan, och nyligen igenkommen, huars 2 el. 3 köör äre arresterade och skohle finnas i Swens-
åsen och Owijkz sockn. 
 Swedie. Oluff Andersson, 2 tunl., aff des dragon Lars [fol. 12r] Kiäder 1688 sådt ½-ten på 
helfften, för huilcket Båhl i Swedie tillijka medh sin granne Lars Olson ib:m (som sedan 
döder är) caverat, som åligger wara sårgfelldig om des häfd. 
 Faanbyen. Nills Andersson, 6 t:l:d, osådd 1688, efftersom Nills Andersson begifwit sigh 
till Nårie och der blefwen quar hållen, huilcket Nills Jöranson antagit, och skall swara för 
1688 åhrs uthlagor. 
 
4. Ryttar Carll Olsons optagne hemman i Årrwijken af 4 t:l:d ähr synt den 3 julij 1688 och 
skulle nu öfwersees, men Carll Olsson är bårtrest, dy kan dertill intet göras, utan moste beroo 
till näste tingh. I medler tijdh tillsäijes han och des löfftesmän att dee i winther hugga och 
framföra ett stugutimber som felas, at ferdig göra nästkommande wåhr och sommar, tillijka 
med deth mehra som på byggnaden felas, efftersom ingen längre dilation utan laga böther kan 
tillåthas. 
 
5. Anhängige saak på höstetinget 7 § att Oluff Erssons hustro Anna Jonsdotter i Årrwijken 
skulle wara berychtat för dragon Johan Paulin, som dragon Lars Kiäder skall sagt för hust. 
Märett Olssdotter, och hon för hust. Elin Jonsdotter i Degernäs, företogz, huartill Lars Kiäder 
nekar och för henne alldrigh derom tallt, fast än Paulin een och annan gångh någhot talt om 
quinfolck, dåch icke någon nämbdt och fast mindre hust. Anna, och derföre eij kunnat säija af 
deth som aldrig är skedt. Hustro Märett, att han sagt Paulin wara Oluff Erssons cappellan och 
annat meera, och för dragon Anders Larsson berättat sig wähl kunna bestå sina ordh, men 
Lars nekar dertill. Anders Larsson säger sigh medh trygt samwette kunna edeligen betyga sig 
af Lars Kiäder aldrigh nånsin hördt derom tallas, huarken så eller så. Lars, att Oluff Anders-
son [i] Swedie skall hördt Paulin under arresten tallt om sitt läfwerne och eij heller för honom 
sig alldeles [fol. 12v] uthlåtit, och at han hoos dragon Erich Lunn tallt något om sådant, men 
ingen nämbdt. Johan Paulin nekar såwäll till tahlet, både för een och annan, som till sielfwa 
gärningen, deth ingen skall kunna honom bewijsa. 
 Dragon Oluff Andersson i Swedie berättade sig eij mehra hört aff Johan Paulin (enär han 
honom bewakade och gevaldiern Lars Wijkman honom frågat för huad saak han war kommen 
i arrest) änn at han war satter för deth han hade pulat [haft samlag] och intet betallt, och ingen 
nämbde, eij heller frågades han huarest deth war skiedt, och meera sade han sig derom eij 
wetta berätta. 
 Erich Lunn, at Paulin om hösten 1687 kommit till hans quarteer och tallat hijt och tijth, 
och der ibland sagt sig wara hemma och tillstädes enär bonden är bårta och ingen, huarken sin 
wärdh eller någon annan nämbdt, utan sagt i gemehn, och meera weeth han intet om den 
saken. 
 Hustro Märitt, att Lars sagt deth för nämbdeman Peder Olson i Åkerängh, som betyger 
honom säija (då han honom frågat hwij han intet war på tinget at förswara sigh emot hustro 
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Märett om Oluff Erssons hustro): Hade iag warit lagligen stämbd, skulle deth wähl skiedt, och 
enär laglig stämningh kommer, skulle han tyga [misshandla] Paulin i mundh så wara tallat. 
Lars Kiäder föregifwer sig deth eij minnas, och kan eij sagt. 
 Hustro Märitt, att hon för furieren Oluff Linquist sagt sig kunna både hielpa och stielpa 
hustro Märitt i denne saak, huartill Lars och nekar. 
 Tolffman Nills Jönsson i Bällstadh berättar, Lars för sig säija förledne juhltijdh sig hafwa 
sagusman för sigh deruthinnan, och icke warit den förste. Lars, at han hoos honom den tijden 
war, men intet kan minnas sigh så tallat. 
 Fureren Linquist berättar Lars säija förledne höst i Måhlängh, enär om denne saak taltes, 
sig kunna både hielpa och stielpa. Lars sade sig eij minnas om han så sagt eller intet. Kan 
hända at några ordh äre fällte. Hustro Märett, att han mins wäll [fol. 13r] deth han säger druc-
ken, men will eij uth med sanningen, och enär han deth tahlet hade, skulle han blifwa hennes 
mågh. Hustro Märit heemsköth honom eden, och han swarade sig den eij kunna göra, effter-
som han kan hört sådant tahl och kan skee i dryckesmåhl der effter tallat: williandes intet 
heemskiutha henne eden. 
 Saken discurerades till dombs och beslötz som föllier. 
 Ändåch aff ransakningen nogsampt kan pröfwas at dragon Lars Kiäder först uthspridt 
deth elaka tahlet om hustro Anna Jonsdotter i Årrwijken, huarifrån han sigh intet lagligen leda 
kunnat; så blifwer lijkawäll den saken till underdånigst föllie aff Kongl. Maij:tz nådigste 
resolution d. 5 junij 1686 remitterat till låfl. regementzrätten at optaga och afdömma. 
 
6. Pastoris herr Mårten Lundells inlaga emoth Månsåhsen (Anders Ersson undantagandes) 
och Rijse angående deth dee draga sig ifrån Sunne kyrckia, der under dee lyda, tuärt emooth 
herr gouverneurens excell:s och herr biskopens resolutioner; 2do) begått Herrans nattward i 
Mariæby, der han effter accord håller wijn, och dee der under icke sortera, utan under Sunne, 
och altså mehra wijn opgått, som han finner sigh eij plichtig dem hålla, och dee böra gå till 
Herrens nattward i Sunne, der dee sin tijende göra och wijnsädh niutes; 3tio) att dee honom 
förledne höst för hans excell:s h:r gouverneuren angifwit, som skulle han förbudit dem gå till 
den kyrckian som dee äre förordnade till, som intet är skedt, och fast mindre bewijsligit etz. 
Dragon Oluff Påhlsson i Rijse suarade sigh eij blifwa stämbd förr än om förledne måndagh, 
och då wore Månsåhsboerne reste till Nårie, och han sedan warit bårtcommenderat. Nämbde-
man Anders Erson betyger att ingen war hemma meera än Oluff Pållsson, enär han fått budh 
dem stämbna, utan dagen tillförenne [fol. 13v] reste till Nårie. Oluff Påhlsson, att han intet 
hördt herr gouverneurens excell:s sidsta resolution der öfwer, och att Joon Mårtenson i Måns-
åsen förledne höst sändt honom een suppliquè at insinuera hoos h. gouverneuren: wettandes 
intet huem den stylizerat, och icke warit tillstädes enär den skrefs, och at intet war aftallat at 
på pastoren skulle klaghas, och den som skrifwit haar, eller låtit skrifwa, må dertill swara. 
Hustro Gölu, Tage Jonsons änckia, berättar sig warit tillstädes enär h:r gouverneurens excell:s 
resolution i Sunne sochnstufwa oplästes, och deth för sina grannar berättat, men dee sig der 
effter intet rättat, utan sagt: Wij få see huru deth blifwer. 
 Resolutio. Saken kan intet komma till egentelligh förhöör, emedan som tree Månsåhsboer 
icke äre tillstädes, utan till Nårie förreste, och intet stämbde warit, och måtte dy beroo till 
näste tingh. 
 
7. Herr gouverneurens excellens ordre at ransaka och afdömma om 1687 åhrs magazijns 
spanmåhl förehöltz nämbden, och efftersom befallningzman Jonas Wargh intet är kommen 
ifrå Sundzwald, som actor och åklagaren skall wara, och een dehl bönder som spanmåhl fått 
icke tillstädes, utan effter spannemåhl neder till Huuswaldh; altså kan dertill intet göras denne 
gången. 
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8. Om förmedlade och underlagde heller hoopslagne rökar ransakades, och betygades att 
alle sådanne effter ingifwen förtechningh i forna tijder warit ett rökemantahl och dehlat ibland 
syskonen, men sedan större uthlagor påkommit, intet mächtat derföre skatta och uthgöra 
dubbla skiutzferdzpenningar och annan inbördes tunga, medelst ringa slått och ängiar dertill, 
och dy söcht hemmannen tillhopa, huilcka ingalunda skolla kunna, utan ödesmåhl rijfwas för 
berörde ordsaak, icke heller äre eller kunna dee i så måtto förbättras och cultiveras. 
 
 
 
 

Ting 13–17 september 1689 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 92v–99r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3477, fol. 314r–321r, RA. 
 
Anno 1689 d. 13, 14 och 16 [och 17] september medh Sunne tinglagh, wederwarande häradz-
skrijffwaren Lars Sundberg och desse såtho i nämbden. 
 Peder Simonson i Berge  Peder Biörson i Hahra 
 Nills Jönsson i Bällstadh  Anders Persson i Berghe 
 Swen Persson i Härkie  Peder Olsson i Åkerängh 
 Båhl Persson i Swedie  Måns Jonson i Rijhse 
 Oluff Ersson i Årrwijken  Peder Anderson i Fanbyen 
 Oluff Olsson i Walla  Anders Ersson i Månsåhsen 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:tz förr nämbde placater och herr gouverneurens gifne re-
solutioner på sidsta landzmötet. 
 
2. Lendzman Alexander Pålack angaff Faste Pederson i Räxsiö för olåfligt och ostämplat 
toback han hoos honom beslagit, nembligen 4 ½ skålpund. Respondebat, att han förledne höst 
1688 reest nedh till Hälsingelandh, och hade iblandh annat med sig een sönder beredd 
älgzhudh, och kommande in emoth Norbo widh een broo mötatt een ungh drängh rijdandes, 
som frågade om han hade beredde båckskinn, huartill nekades: säijandes sigh hafwa een 
älgzhudh, och widh tillfrågan huru mycket toback han skulle derföre begära, då han begärt 12 
skålpund och han budit 10 dito, och dem i tree rullar och een afftagen, alla stämplade, op-
wägit, och tagit älgzhudan ouplöst och obesedd, och då wore rullarne förseglade, wettandes 
heller kännandes honom intet, utan han sade sigh wara ifrå staden, hafwandes toback uti een 
wätska och kramgodz i den andra. Faste berättar derhoos sig om affton sin wärdh Jacob 
Jonson i Nårbo kyrckby den ena förseglade rullan wijsa, och desslijkes i byen Båar uti Lius-
dahl sockn, der han köpte lijn, alla fyra rullarne hafft opp och lagt lijn i säcken, minnandes eij 
annat än att bonden heeter Gummundh och att signeten på klöfian blefwe bårtnötte: begäran-
des altså dilation at skaffa bewijs, deth [fol. 93r] tobackzrullarne warit förseglade och at lijtet 
lack war quaar på ena rullan, som lendzman alldeles nekar, och Faste säger ingen dhet mehra 
see, effter deth skedde neder i källaren och tolffmännen woro uthanför dörren. 
 Resolutio. Såwida Faste förmenar sig kunna med wittne och skähl bewijsa sina hafde to-
backzrullar warit stämplade, och begärer dertill dilation, altfördenskuldh kan rätten deth 
honom eij förwägra, utan gifwer dertill låf till nästkommande tingh, då honom åligger medh 
troowärdige mäns bewijs inkomma och bewijsa sin oskyldigheet i deth målet, eller wänta laga 
näfst. 
 
3. Gamble tuisten emellan Kyrckbygården och Rexsiön företogs, då ryttaren Carll Olsson 
opwijste een attest sine dato aff Peder Bråddeson i Imnäs och Lars Olson i Årrwijken, 
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lydandhes att ett slåttegodz (som Carll Olson säger wara Röängiet, Betskan, Bredyxan, 
Hoopslåtten och fyra staargålff) är köpt aff gamble Oluff Olsson i Årrwijken och Anders 
Påhlson i Högen af begynnelsen, som är den 4:de man som sitter på Årrwijks och Högoms 
hemman. Item, att sahl Nills Jonson i Årrwijken berättat samma slåttegodz warit under Årr-
wijkzgården. I samma attest förmälles om twå små ängen (som kallas Hästehödrolet) aff twå 
små ladur, huilcka Lars Olson skall slagit den tijden han tiente sahl. Peder Olson i Årrwijken, 
och effter des dödh hafwer Lars Olson dem legdt aff hans son Anders Pederson, huilcka sahl. 
Oluff Olson i Rexsiö tagit till sigh, huar emoth exciperades, nembl. att ofwannembde slåttar 
äre wäll för gammalt af gamle Oluff Olson och Anders Påhlson köpte af rätta arfwingarne i 
Räxsiön, och sonen, ungh Oluff Olson i Räxsiön, ärfft sin faders andehl, och Anders Påhlsons 
arfwa i Högom hafwa sin dehl. Carll Olson påminner om deth accord som skall wara giordt 
emellan Oluff Olsson i Räxsiön och Peder Olsson i Kyrckbygården om ägorne: förmenandes 
deth wara hoos wederparterne som dee fördöllia och icke willia framwijsa, huartill Peder 
Biörsson och Faste Pedersson alldeles neka, och berätta sig deth kunna med trygg edh bestå: 
begärandes att [fol. 93v] Peder Bråddesson och Lars Olson må öfwer sin gifne attest förhöras. 
Carll Olson, att Oluff Olssons änckia lärer wäll wetta heela sammanhanget deraff. Dee twå 
små ängen föregifwa swaranderne att dee höra iurè till Räxsiön, och af Oluff Olsson unthe 
några åhr till sin broder Peder Olson, och sedan dem igentagit, deth Oluffs änckia skall kunna 
betygha. Här hoos opwijstes ett sam emellan Oluff Olson i Rexsiön och des broderson Joon 
Persson aff den 30 januarij 1667, att Joon Pederson skulle betalla Oluff Olson 10 r.d:r för des 
anpart i fäbodarne, som effter broderens Mårthens dödh i Grubban lades till Kyrckbygården: 
warandes tree bröder, Mårten, Peder och Oluff, och effter faderens dödh bekom huardera 
afsijdes belägne slåttar för 20 r.d:r, nembl. Mårten omrörde fäboder i Hahra. Peder Olson 
bekom ett ängie i Hara som han såldt till Nills Larsson för 12 r.d:r, undan huars hemman deth 
war förpantat. Och Oluff fått för nembde sloar i Räxsiön: förståendes uthom huffwudgodzet 
Kyrckiobygården. 
 Peer Bråddesson och Lars Olson effter aflagdan wittnesedh: Peder, att han hade sin slått i 
skildnan emellan Årrwijk och Räxiöskogen, och för 23 åhr sedan sedt Peder Olsson slå och 
bärga twå små laduängh, belägne wijdh een lijten quarnbäck in i Rexsiöskogen, och effter 
hans dödh brukade sonen Anders Person samma ängh, och denne [berättaren] ett åhr något 
deraff legdt, och så längie, pass fem åhr, Anders Pederson Kyrckbygården brukade, hade han 
bem:te slått: wettandes intet huru och på huad sätt det är kommit sedan under Rexsiön, 
iembwäll och ingen kundskap om dee andra tuistige ängiessloar. 
 Lars Olsson, att han för 40 åhr sedan tient hoos Pedher Olson ett åhr, och då slog han 
omtallde twå små ängh widh Quarnbäcken in i Rexsiöskogen, och hörde intet derom tallas, 
och effter hans dödh sonen Anders Pederson några åår, men förr än han flyttiade ifrån 
Kyrckbygården kom ängiet till hans faderbroder Oluff Olson i Rexsiön: wettandes [fol. 94r] 
intet på huad sätt, antingen genom köp eller förpantningh eller annorledes: warandes Anders 
Perssons änckia hustro Britta ännu i lifwet: hafwandes ingen kundskap om dee andra tuistige 
ängien. 
 Carll Olson, att Röängiet etz. äre ärfde ifrå Kyrckbygården till Räxsiö i forna tijder, i 
gamle Oluff Olssons tijdh, som betyges wara skedt för än landet kom under Swerie och at 
gamble Oluff Olsson är förr dödh blefwen. 
 Till dombs voterades som föllier. 
 Af föregångne ransakningar befins att Röängiet, Betskan, Bredyxan, Hoopslåtten och 
Hohlsiömyrorne äre belägne hardt wijdh gården Rexsiö, och sålledes innom des rå och röör, 
huilka uthi gamble Oluff Olsons tijdh, och långt förr än landhet kom under Sweries devotion, 
genom köp och arff dijthlagde äre, som och klahrligen synes aff ett gammallt pergamentz-
breeff, daterat Sunne d. 16 martij a:o 1602, huilcket och å Frössö tingh d. 2 aprillis 1639 med 
meera är ehrkänt wordet, och effter gamble Oluff Olsons dödellige afgångh hafwa hans 
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sönner, Mårten, Peder och Oluff, uthbydz ägorne dehlat och skiptat sin emellan. Mårten be-
kommit Bolägdan i Hara, Peder ett ängie i Hara som sedan sålldes till Nills Larsson, och 
Oluff ofwannembde ängiesslåttar i Rexsiön, och deth allt förutan huffwudgodzet Kyrckby-
gården; altfördenskuldh pröfwar rätten skälligt at sådan uhrminnes häfd och rättigheet icke 
bör klandras, utan lijkmätigt 1 cap. Jordabalcken L.L. och Kongl. Maij:tz publicerade jorde-
placater, conserveras och bijbehållas under Rexsiön såsom annan laghäfdat och uhrminnes 
oklandrat ägendom. Men huad dee twå små laduängien widh Quarnbäcken in uti Rexsiösko-
gen widkommer, som prætenderes under Kyrckbygården, kan rätten intet afhielpa förr än 
Anders Pederssons änckia hustru Britta blifwer derom lagligen afhörder. 
 
4. Faste Pedersson i Rexsiön itererade sin action emoot lendzman Alexander Pålack om 
skälsordh och missfirmandhe [fol. 94v] på sigh och Sunne tolffmän å Nääs kyrckiowaldh, 
beropandes sig på Peder Olson i Stackrijs och Nills Pedersson i Gröhnwijken. Peder Oluffson 
effter aflagdan edh, att han om sommaren anno 1687 war till predijkan i Nääs kyrckia, och 
effter des sluth war lendzman Alexander och allmogen i sochnstufwan, och Faste kom först 
uth och beklagat sig öfwerfallen blifwa aff länsman för färian, och sagt sig hafwa tolffmännen 
Peder Biörsson och Anders Erson för sig och wara dherutinnan oskylldigh, då Alexander swa-
rat och sagt dem wara tyfwar och skällmar tillijka med honom. 
 Nills Persson thesslijkes, och att [han] hörde dem kifwa om een färia och ländzman kallat 
Faste både tyff och skälm, och tolffmännen i Sunne sammalledes. Länsman tillstår sig kallat 
Faste tyff och skälm, men intet tålffmännen, aff skähl att han fått erther effter åårgången och 
till pastorem fördt bara rijs, der doch sexman Oluff Ersson i Årrwijken den skattat wara täm-
meligh och æstimerat böra deraff gifwa i kyrckherberghe een kanna erther, deth han bekänner 
sant wara, och sig eij kunna märckia aff kölden stort skadd wara. Sedhan för deth han dölt 
tijonde smöör aff een koo, deth Faste bekänner, och förordsakat aff deth han fått een koo 
midsommarstijden aff Nills Andersson i Fanbyen, och han låfwat göra tijonde smöret aff 
samma koo, dhet han eij giordt, och sedan Faste derföre af lensman warit uthropat för tyff, 
förlijcht pastoren derföre.  
 Faste, att länsman kallat sig tyff i Nääs för än om ertherne och smöret war passerat. Resp. 
att om smöret war kunnigt tillijka med olåflige tobaak, huarwidh observeres att lendzman 
fuller angifwit Faste för olåflige tobaak, men eij kunnat bewijsat, som protocollet in junio 
1688 § 20 uthwijser. Dess utan befins och att smöör- och ertetijondens orichtigheet är sedan 
passerat. 
 Till dombs voterades enhällel. som föllier. 
 Såsom lensman Alexander Pålack pröfwes aff hastige mode medelst hafde tuist med 
Faste Pedersson om färiepenningarne och olåfl. tobakz infördzell och uthprånglande kallat 
tyff [fol. 95r] och wellat deth skyhla under dhet Faste orichtigt tijonde smöör och erther till 
kyrckioherden giordt. Och efftersom deth sedermehra är passerat och han för angifne olåflige 
tobaak är in junio 1688 frijkändt; altså finner rätten skälligt att lensman plichtar derföre, i 
anledning aff 43 cap. Tingmålabalcken L.L. med sina tree marck. Och Faste Pederson, som 
undandölt tijonde smöör och giort oduglige tijonde erter till kyrckioherden, plichtar effter 
Kongl. Maij:tz tijondeplacat med tree gånger så mycket som undandölt och försnillat war, 
som blifwer 3 m:k smöör och tree kannor erther, och wara sålledes i deth måhlet åthskillde. 
Och för deth ländzman skall skält Sunne tolffmän för tyfwar, så kunna dee honom derföre 
lagl. tilltalla. 
 
5. Lendzman angafs hafwa tagit betallningh förledne wåhras aff åtta st. bönder i Sunne 
sockn, att skaffa i deras ställe arbetzfolck på wägabyggningen, och intet folck dertill skaffat. 
Resp. att han aff siu st. fått betallningh à 5 m:k k:rm:t, men intet aff Oluff Nillson i Årrwijken, 
och låfwat tillsee at leija för dem, som intet skee kunde, och dy begärt ett särdeles wägastycke 
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för Sunne tinglagh, och med sitt föllie dhet giort färdigt effter broofogdens Raal Raases attest 
aff d. 10 huius, och der emoth låfwat dem för dee frånwarandes skuldh ööl, och enär arbetet 
war färdigt bedit dem komma till Fahnbyen at få dricka, deth een dehl giorde som hade sin 
wägh dijth åth, och somblige togo sin geenwägh i acht och intet kommo, deth han intet rådher 
före. Anders Pedersson i Bärge betyger sin uthskickade tillijka med fleera till den ändan dijth 
warit och för giordt arbete fått öhl. 
 Resolutio. Såwijda chronones arbethe är giort effter broofogdens attest färdigt, och dee 
som deth förrättat både för sigh och dee frånwarande och wellat gå till bydz, hafwa till nöije 
fått aff lensman öhl; så kan rätten intet widare dermed komma, utan låter dermed beroo. 
 
6. Om ammunitions fördzlan förledne wåår angafs, som [fol. 95v] skulle något ojempt der-
med wara tillgångit, i dhet länsman tagit aff några betallningh och ingen skiutz giordt, tillijka 
med många andra, emedan som Hallens tinglagh war till Brunflodh siöledes der effter, och 
förde dem här förbij till Hallen. Ingen verus [äkta] actor är tillstädes, utan lensman på stemb-
ningzlistan opfördh effter allmogens samtahl i Sunne; altså beslötz att den och dee som finna 
sigh der öfwer beswärat måge lendzman till tingz citera, och antingen huar för sigh eller alla 
genom laga fullmächtige sin prætension emoth honom uthföra. 
 
7. Måns Jonsson i Rijse beswärade sigh öfwer lendzman i så måtto att han under ett tahl om 
hans tuist med Swän i Härckie, då Måns dels skall ursächtat Swän, sagt deth Swän icke wäll 
tallt om honom, utan berättat i Jonas Kuthz närwaru at kyrckiowerderne dricka och handtera 
både wijn och penningar i kyrckian. Lensman tillstår sig deth sagt för Måns, icke till någon 
förwijthelse, utan i ofwannembde anseende effter Swäns berättelse. 
 Sochnskrijffwaren Jonas Olson Kuuth effter aflagdan edh, at han in maio 1687 tillijka 
med länsman och Swän kommo widh sollenes opgångh ifrå husesynen i Wästerhuus, och 
fölgde lensman heem een stundh. Då talltes om ett och annat, och Swän sade sig wara sexman 
och icke blifwa aff kyrckiowerderne tillijtat, utan dee handtera wijn och punghpenningarna 
allena, som honom underligit föll, och meera weeth han intet deraff. Men Swän föregifwer sig 
eij meera sagt än, enär lensman tillsade honom at blifwa kyrckwärdh, att han warit länge 
sexman och weeth intet aff kyrckiowärdernes handteringh, warandes utan skuldh, och då till 
äfwentyrs kunde blij skylldigh. Måns, att länsman sagt honom wara kyrcktyff och dricka der 
wijn, huartill ländzman nekar och säger sigh sagt effter Swäns mund kyrckwärderne dricka 
wijnet, men icke kallat dem tyffwar. Måns, att föraren Peer Mårtson och Oluff Olson i Walla 
dhet åhört. [fol. 96r]  
 Föraren Peder Mårtenson berättar sigh wäll wara i Ståcke enär länsman och Måns talltes 
widh, och kan sig icke påminna säkerligen huru deras tahl föll, både deraff at han icke gaff 
acht derpå och att han war något drucken. 
 Oluff Olsson effter aflagdan edh, att han pingesttijden förleden kom tillijka med Måns i 
Rijse till Ståcke och blefwe inbudne aff herr Nills Salenius, därest lensman Alexander Pålack 
och föraren Peder Mårthenson tillijka med Hemming i Wästbyen woro, och tallte sin emellan 
om länsmans oenigheet med Swän Persson i Härckie, då Måns wille honom uhrsächta, och 
han swarat deth han icke må läggia sig i förswar för honom, emädan som han passligh wäll 
tallt om honom, och wijdh tillfrågan sagt att han och Hemmingh dricka wijn i kyrckian, och 
denne sagt att det wore föga bättre än ett tyffstycke, och ländzman sade, föga bättre är deth, 
huartill Hemmingh intet swaradt. 
 Nämbdens voterande, nembl. 
 Alldenstundh lensman Alexander Pålack icke haffwer tillwitt Måns Jonsson i Rijse någon 
tiufnadh, utan enär han uhrsächtat Swen Persson i Härckie uthi den tuist som emellan länsman 
och honom war, sagt deth Swän berättat, Måns och Hemming dricka wijn i kyrckian, huartill 
han effter socknskrijfwarens Jonas Kuthz edellige intygande tagit anledningh; altså kan rätten 
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intet fogh hafwa at beläggia lendzman med några böther för deth han sålledes tallt, och ingen 
ogärningh någon i synnerheet tillwitt. 
 
8. Kåhnan Lissbetta Enochsdotter stältes för rätten och tillspordes huem som des barnfader 
är, emedan som Adam Wärnersson berättat henne fördt ett otijdigt läfwerne med dragon Jacob 
Glumbbåck, som giffter ähr, uti ländzmansgården her på Frössöön? Swaar, att bardbere-
gesälln Jöran Langenberg är barnfaderen, och skedt hoos m:r Jochum Krögher, der hon skulle 
cureras, och med ingen annan hafft olåfligh beblandelse, [fol. 96v] föregifwandes sig wara 
hafwande då hon kom till länsmansgården, därest hon första gången såg Jacob Glumbbåck, 
och inghen beblandelse med honom hafft. Till lendzman haar hon kommit den 10 eller 11 
junij 1688 och födt barnet fem eller sex weckor effter juhl innewarande åhr. Jacob Glumbåck 
nekar sig henne häfdat eller känt för än hon kom till länsman. Adam Wernerson är icke hem-
ma, utan rest till Medellpad. Länsman Pålack berättar sig förstått henne hafwande wara, och 
dy låtit henne gå sin wäg, och at een och annan med henne stijmat, men intet förmärckt något 
oährligit, dåch kunnat märckia Jöran wara hennes wäll bekant, i deth hon länte honom pen-
ningar at köpa öhl. Jöran Langenberg reest her ifrån om hösten 1688. Länsman, att Adam ne-
kat sig sagt om Glumbåck: warandes Langenberg ogifft persohn, och fiorton daghar för påska 
kom hon till m:r Jochums och een månad der effter med Langenbergh otucht bedriffwit. 
 Såsom Lissbeta Enochsdotter bekänner sigh aflat oächta barn med bardbeergesällen Jör-
gen Langenberg, som uthur landhet för ett åhr sedan är rester, och ingen annan kan bewijsas 
med henne olåfligh beblandelse hafft; altså dömmes hon at bötha effter praxin sina tiugu 
marck. 
 
9. Karin Reggertzdotter ifrån Wästeråsen och Lijttz sockn bekänner sig wara besåfwen aff 
öffwerst Carl Hårdz tienare Anders Lärk, och för siu weckor sedan födt barn, och då tiente 
hon hoos herr öffwersten. Anders folgdt förledne winther sin herre bårt till Ståckholm och 
icke igenkommit, utan stadnat quaar. Karin hafwer hafft oächta barn med dragon Erich 
Palmquist för sex åhr sedan; dy fördubblas des straff effter Kongl. Maij:tz resolution 1659 
och blifwer 40 marck. 
 
10. Dragon Halfwar Jonsson angaf dhet länsman tredie stoorböndagen sigh widh kyrckdörren 
här å Frössöön stött med handan för bröstett och bedit blifwa inne, och han tillijka medh 
[fol. 97r] fleera gått och trängt sig uth. Resp. att huar man effter pastoris förordningh skulle 
opropas, om någon gudztiensten försummat, men deth oachtadt alla eller större delen trängt 
sig uth, och derföre bleff deth intet effterkommit: kunnandes wäll hända at han wellat några 
hindra at gå uth, och tagit dem i kläderna, så mycket nogare effterläfwa Kongl. Maij:ttz böne-
dagsplacat, altså finnes länsman dherutinnan intet straffwärdigh. 
 
11. Oluff Nillsson i Knyta beswärade sigh öfwer länsman för deth han honom med een käpp 
slagit i huffwudet uti sochnestufwan förledne höst om een söndagh, så at blodh runnit der 
effter, men icke behöfdt blifwa förbunden. Resp. att han i nämbdens och allmogens närwaru 
skulle opläsa några ankomne befallningar och kunde intet få liudh deth at göra, ehuruwäll han 
offta begärte deth dee wille hålla tyst, men alt förgäfwes, och dy i hastigheet af ijfwer gaff 
honom een slängh. Oluff, att folcket nogh sårlade, men icke han, utan han som närmast stodh 
fick hugg. Men länsman, at han äfwen som dee andra drängiarne och quinfolcken giorde 
oliudh och sårlade, at han intet kunde låta opläsa huad befallt war, deth tillstädes warande 
nämbdemän bewittna sant wara, men icke sågo Oluff giöra oliudh, utan stått ibland hopen 
närmast till. 
 Saken togs i betänckiande och slötz till fölliande doom. 
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 Ändoch några aff allmogen hafwa giort oliudh och sårlat i socknstufwan, så att ankomne 
ordres icke kunnat blifwa des medelst opläsne, huaröfwer länsman sig förijfradt och giffwit 
Oluff Nillsson ett käppslagh i huffwudet, at blodh der effter runnit, som ibland dee sårlande 
stått, så anstår lijkawäll ingom at slå sig till rätten, besynnerligh i public rum på heligdagen; 
altså pröfwes skälligt at han effter det 14 cap. Edzörebalcken L.L. icke hafwer bruttit edzöre, 
såwijda deth aff berörde händellse är skett, utan böthe effter 10 cap. Såramålabalken med 
willia L.L. för blodhwijthe tree marck, huilcka effter Kongl. Maij:ttz sabbatzordningh aff åhr 
1665 och des 16 § fördubblas böre. 
 
12. Bengt Oloffsons änckia i Kyrckbyen hust. Marit Larsdotter [fol. 97v] kärade till länsman 
Alexander Pålack i så måtto som föllier: 
 1.) Förbudit henne öhlsällningh och spiernat opp des cammardörr: säijandes sig skolla slå 
botn uthur öhltunnorne, närwarande Swen Person i Härkie. 
 2.) Strax der effter sändt dijth tree st. nämbdemän och förseglat tunnan. Dagen effter för-
seglat källarlukan. Samma dagh om affton kommit med tolffmännen och regementzgevaldiern 
Bagare, och med swåra ordh och näfwaknytande henne öfwerfallit och låtit tolffmännen effter 
behag uthtappa öhl. 
 3.) Om morgonen skält henne för hoora, som wittnen kunna betyga. 
 4.) Ett hennes swijn slagit behnet aff, och  
 5.) Tagit hennes öök och rijdit medh kring hela öen, som hans dräng berättat. 
 Huaröfwer länsman sig förklarade sålledes, att där brukas altijdh öölsällningh honom till 
förfångh, som är länsman och gästgifware, och tillstår henne deth förbudit, och låtit tree 
nämbdemän dess öhltunna försegla, nembl. Peer Simonsson och Anders Persson i Bärge och 
Båhl i Swedie, och efftersom folck lijkawäll hela nattan effter der druckit, bedit Peer Simons-
son och Anders Persson dijth gå, at besee om tunnan war rätt aff dem förseglat, och kom-
mande dijth befunnit förseglingen wara orördh, men een lijten tunna der brede wijdh med 
något ööl uthi, och han låtit aff tunnan något tappa och oppbära till at pröfwa om deth wore 
allt ett slagh, och då förlijktes dee uti Peder Simonssons och Anders Perssons närwaru, iempte 
chronesmedens Johan Persson Hammars, huartill hust. Märitt swarar at dhet war fuller på 
talet, och eij wijdare skedde än at hon skulle förfrågha sig hoos kyrckioherden, som deras 
sambtahl ogillade. Peder och Anders berätta deth dee utan willkor förlijktes, och att Bengt 
Olson hades in och dertill samtycht och handsloges derom. Johan Hammar berättar sig och så 
dijth komma rätt som tolffmännen kommo uhr källaren med öhlbullan, och bedit dhem förlij-
kas, deth dee och giorde: minnandes eij annat än hustro Märitt sade sig willia talla med kyrc-
kioherden och pläga des rådh, under huilckens skytz hon är, och at ländzman aff sig länt tolff 
öre at köpa öhl före. Hustru Märitt ingaff collegæ herr Nills Saleni attest aff den 13 huius at 
länsman kallat [fol. 98r] hustro Märit sacramentz kåna och mannen löösdrijfware. Sedan at 
stufwutimbret war tagit på hans skough, och han skulle låtha taga taket aff stufwan och köra 
henne fanen i wåldh, och dermed opslagit källarlukan. Härtill nekar länsman och iäfwer herr 
Nills wittnande och håller honom för sin afwundzman, efftersom han skall honom någrastädz 
förtallt, och genom åthskillige begärt wänskap, dåch bekänner ländzman sig kallat henne 
kåhna: föregifwandes deth wara effter gamble swenskan eij neesligit och intet ondt därmed 
meent, deth Peder Simonsson betyger honom säija förr än förlijkningen skedde. Peder Si-
monsson och Anders Pedersson i Bärge berätta effter gamble mäns sagu at Kyrckbordet 
inghen uthmarck äger, utan allenast innom hanck och stöör: wettandes intet huadh skogs-
skilldnat är emellan Ståcke och Håff, huar emellan kyrckbohls ägor äre. Länsman tillstår sigh 
offta kört ett hennes swijn ifrå sin slått, och een gång kastat effter deth medh een steen, och 
om deth träffat kan eij stoor saak wara. Han hafwer 2 eller tree aff sina egna ihälskuttit enär 
dee kommit i hans slått, och at hon sitt swijn intet haar ringat, utan han sina, och des utan är 
hennes dagellig hoos hans och medh dem dranck och mätsk förtärer, som intygades, och hon 
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sade deth sitt dijth warit. Bäggie klagade om huars annans boskap och slåttens uthbetande, 
som förordsakas deraff att skilliehagarne äre i feijgdetijden förstörde. Länsmans drängh Oluff 
Ersson nekar sig wetta honom hafft hustru Märettz häst och fast mindre deth för henne be-
rättat. Hustru Märitt, at dhet skedde i pijgans Karins närwaru. Karin Pedersdotter nekar sigh 
sedt länsman hafft öken, och icke hördt drängen dhet säija. 
 Till dombs voterades eenhälleligen. 
 Aff föregående ransakning befinnes ländzman Alexander Pålack först hafwa förledne 
winther genom 3:ne nämbdemän låtit försegla frambledne Bengt Oluffssons ööltunna å 
Frössö kyrckiobohl och några kannor deraff uthtagit, efftersom der öölsällningh hölltz, honom 
till præiuditze och förfång, som gästgifware [fol. 98v] ähr. Och såsom ingen må sällia ööl och 
brännewijn etz. twå mijhl när gästgifwaregården, effter Kongl. Maij:ttz gästgifwareordning de 
anno 1664 § 39; altså kan rätten till underdånigst föllie deraff intet finna länsman derutinnan 
wara straffwerdig, och der högstbem:te Kongl. Maij:ttz placat bewijses her effter blifwa i så 
måtto öfwerträdt (der gästgifwaren sådant hafwer) hafwa att förwänta correction såsom een 
annan förbudzbrytare, och godzet stå under confiscation, dåch lagligen. Sedan tillstår lendz-
man sig kallat Bengt Olsons nu warande änckia hustro Märitt Larsdotter kåhna, som aff 
sådant tillfälle icke kan skyhlas under titul aff hustro, utan för hoora. Fördenskuldh warder 
ländzman effter 20 cap. Tingmålabalcken derföre saker till sina 40 marck. För deth tredie 
beskylles länsman hafwa kastat behnet aff ett hennes swijn, och efftersom ingen hängnad 
emellan beggies äghor är, och swijnet icke deraff omkommit, så skattas den klaghan aff intet 
wärde. 4de) Skall han nyligen hafwa tagit hennes stodh olåfligen och med rijdande i några 
ärender brukat, huilcket icke bewijsas kan; altså faller den klaghan aff sig sielff. 5to) Anbe-
langande parthernes klaghan om ohängnat och boskaps tråde, så finnes nödigt och skäligt at 
skillieshagarne emellan beggies ägor, som förstörde äre, måtte oemothsäijelligen effter gamb-
le dehlningen oppsättias och göras ferdige, huar igenom deth missförståndet kan botas och 
rättas. Sidst, beträffande timberhugg och muhlbete som will betagas kyrckbolet, och såwijda 
intygat är effter gamble och älldste mäns berättelse deth kyrckbolet intet uthrymme aff ållder 
hafft, utan allenast innom hanck och stöör, och pastor loci icke tillstädes är, så kan rätten icke 
wijdare derutinnan sigh uthlåta, än wijsa wederböranden till Kongl. Maij:ttz resolution gifwen 
wyrdige prästerskapet anno 1667, som biuder den som uthrymme disputeres, sökia deth lag-
ligen effter öre och ortugh med sin nästom liggiande grannar. 
 
13. Knechtänckian hustru Segridh Olufsdotter i Årrwijken tilltaltes aff länsman Alexander 
Pålack hafwa aff Faste Persson [fol. 99r] i Rexsiön hafft swart toback at sällia. Resp. att hon 
intet sådant aff Faste hafft, utan litet aff deth blacka, och till fem ahlnar swart och pressat 
toback aff Joon Tohmson i Hackåsen uti Owijk sochn för een wågh furubarck fått, och dem 
försåldt: uthlåtandes sig med tryggan edh kunna betyga sig intet swart eller skruf toback aff 
Faste fått, och omsijder effter noga påminnelse bekände sigh förledne winther Gregori tijdh 
wara till Rexsiön och aff Fastes son Oluff fått ett halfft skålpundh swart toback för 12 öre 
s.m:t och deth uthprånglat, deth Fastes hustru wiste, men Faste intet. Oluff berättes wara 13 à 
14 åhr gammall, och må göra beskedh huarest han tobaket fått. 
 Resolutio. Saken måste beroo till des gåssen Oluff Fastesson å nästa ting blifwer lagligen 
förhörd. 
 
14. Peder Erssons angifwande i Månsåsen at dragon Peder Hierpe skall hafwa olåfligit swed-
iande och besående hafft på chronhemmannet i Gehnwalla, för huilcket han caverat, företogs, 
huartill han nekar och föregifwer sigh 1686 tillijka med dragon Oluff Jonson, skincornet, 
Gehnwalla brukat, och Oluff deth allena 1687 häfdat, under huilcken tijdh dee något rydiat, 
och i förweckne swåra åhr intet warit mechtige deth beså förr än nu. Der emooth inwändes att 
rödningen ähr giord sedan, som dragon Peder Pederson Wästby skall kunna betygha, huilcken 
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på wägabyggningen är; altså kan saken denne gången eij wijdare företagas, utan måste beroo 
till nästa tingh, innom huilken skördetijden icke infaller. 
 
15. Johan Persson Hammar insinuerade een lagbuden och lagstånden köpeskrifft aff den 20 
martij anno 1685, gifwen aff Swen Larsson på Tanne hemmannet, som sålt är för 60 dahl. 
s.m:t, warandes dermed å tree laga ting procederat och skall heembiudas Kongl. Maij:tt och 
chronan, effter deth utom börden såldt är, och sidsta opbudet skedt d. 18 aprilis i ofwanrörde 
anseende, och der Kongl. Maij:tt och chronan icke i nåder behagar dhet låta inlösa, niuther 
köparen sitt giorde köp till goda och bekommer der å doom- och fastebreeff. 
 

 

 
 

Ting 21 och 22 februari 1690  
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 177v–182r, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3816, fol. 718v–724r, RA. 
 
Anno 1690 den 21 och 22 februarij medh allmogen aff Sunne tinglagh, præsente prætore  
och desse såtho i nämbden. 
 Peder Simonsson i Berge  Peder Biörsson i Hara 
 Nills Jonsson i Bällstadh  Anders Persson i Berge 
 Swän Persson i Härkie  Peder Olsson i Åkerängh  
 Båhl Pedersson i Swedie  Måns Jonsson i Rijhse 
 Anders Ersson i Månsåsen  Oloff Ersson i Årrwijken 
 Peder Andersson i Fanbyen  Nills Jonson i Fillsta 
 
1. Dato oplästes fogde- och häradsskrifware instructionerne. 
 
2. Till hörsampt föllie aff herr gouverneurens excell:s högwelb. herr Otto Vellingks breef 
och commission aff den 15 januarij sidstleden, ransakades om ödeshemmanens willkohr, den 
tijden dee 1685 blefwe wederböranderne på indehlningen tilldelte och immitterade, och huru 
wederböranderne dem sedan brukat och häfdat, iembwäll dee som opsichten deröfuer bordt 
hafft, fullgiort deras skyldigheet effter Kongl. Maij:tts reglemente, och huar utaff ödesmålet 
är förordsakat, och befunnit som föllier, nembligen  
 Sunne sochn. Wällwijken, Anders Olsson 3 ½ tunlandh chrone warit öde, och berättas nu 
wara aff ryttarne Peder Jönsson Hjort och Hanss Ersson Bijhlfelt optagit på 1681, 1682 och 
1683 åhrs frijheet, och ryttarne deth allenast besuttit 1681, och skaffat Nils Olofsson i sitt 
stelle, som han nu berättar, och derhoos, att dee allenast opkört twå mällingar, och Nills Ols-
son niuttit 1682 och 1683 åhrs frijheet, och skattat för 1684 och 1685 till Johannis, då dragon 
Jon Swänsson Långhåår skall kommit och sagt sig hafwa zedell och polett på hemmannet så 
till quarteer som hemmannetz antagande, och der med ingått med honom köp för uthsädet och 
trädt der ifrån, och då wore allenast till tree mählingar i fast linn och lägde. Och emädan som 
denne intet kunde komma till hemmannet 1682 utan caution, huar med hastadhes, hafuer han 
medelst swågerskap med Måns i Sölfbacken och Oloff Olsson i Rijse, opgifwit deres nambn 
och bomerken, [fol. 178r] som honom wore kunnige, och fuller sedan dem det sagt, huar med 
dee icke warit nögde, men sedan ingen tallat der om, haf:r altså Jon Långhår det innehafft till 
quarter och bruuk 1685, 1686 och 1687, och 1688 lämbnat osådt, och allenast bärgat slåtten 
der aff, och swarat för uthlagorne, men 1689 bofört der ifrån, och niutit räntan annorstäds: 
warandes ingen kunnigt, at compagnie officerarne dragit försårg om des opkombst eller någon 
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opsicht der om hafft: warandes ödesmålet förordsakat dels af misswexst som dee åhren 
skedde och inföllo, och dels till äfuentyrs af lättia och försummelsse. 
 Hara, Jon Jönssons 2 tunland skatte, war 1685 enär det anordnades dragon Oloff Frisk i 
fult bruk och häfd, och till 1688 exclusivè, då landbonden Anders Månsson deth affstodh och 
lämbnade, och ingen aff odellsmännen mächtig deth antaga, och dy legat obrukat 1688 och 
1689. Nämbden berättar, det capiten Plantingh giort sigh bekymber at skaffa åbo der på, och 
till den ändan hafft dijth dragonen Nills Bergh, som hafuer eij dristat sigh deth antaga. Ödes-
målet förordsakat, aff det landbonden intet förmådde medelst misswexst där sittia, och dy 
stigit der ifrån och barnen eij kunnat skaffa någon i des stelle.  
 
3. Oloff Pedersson i Hara, lagstembd för ett affradslands afbetande 1688, och icke compare-
rat, dy saker effter 33 cap. Tingmålabalcken till sina tree mark.  
 
4. Anna Nilsdotter ifrå Norderöhn och Trustad by, angafs hafva födt oächta barn Michells-
mässweckan 1689, och barnet läfuat tree weckor. Responsio, att så är skedt, och herr öfwers-
tens welb. Carl Hårdz tienare Anders Lärk der till fader är, som för ett åhr sedan folgt sin 
herre herifrån till Stockholm, och der tagit sitt afskedh och icke igenkommit: williandes och 
kunnandes med tryggan edh betyga sigh med ingen annan hafft beblandellsse: berättandes, at 
corporalen Oloff Holm skall wetta, honom gifuit sig ringh, och låfuat ächtenskap, som sitt 
quarteer i Altzen 4 mijhl herifrån skall hafua: warandes hennes fader i lijffwet, och hon för 
ingen annan berychtat. 
 Resolutio. Anna Nillsdotter dömmes effter praxin at böta för lönskläger till sina 20 m:k 
till treeskiptes. [fol. 178v]  
 
5. Regementzskrifuarens Sideni änckias fullmechtighe monsieur Petter Nentzel fodrade eff-
ter sahlig bookhållaren och munsterskrijffwaren Isaac Strandell 12 dahl. s.m:t effter ett hans 
quittens aff d. 1 september 1684, och aff Jon Långh i Undrom uthi Rödön sochn des uthlagor 
för 1684, 15 dahl. 30: 12 s.m:t, huilcka poster munsterskrijfwaren Johan Strandell erkänner; 
men Johan Strandell begärer wetta hurulledes Isaac Strandell aff Sidenio niuttit des 1684 åhrs 
löön, och förmenar i wisso at omtallde 12 d:r s.m:t måtte wara på hans tilldehlningh beräkna-
de, emedan som han bordt niutha tilldehlningh: begärandes at Jordeboken kunde wijsas och 
öfuersees, och utan all tuifuell måtte i Sideni handlingar finnas någon räkningh på hans löhn, 
huaremoth exciperades, at hela compagnietz löön är quitterat, och der löhnen icke warit clare-
rat så hade deth icke skedt? Swaar, att deth kunnat wäll skee in antecessum, efftersom han 
wäll wisste sigh dem kunnat få, om lijfstijden warit. Dher emoth inwändes, att dee tuistighe 
12 dahl:r äre förde honom till räknings under capiten Lilliecrans compagnie, och icke under 
lijffcompagnie. Resp. att han dem lijkwäll måtte niutit under lijffcompagniet, och Sidenio 
stått fritt föra dem på huilcket compagnie han behagat. Sedan föredrager Strandel, hurusom 
han försedt sigh i 1685 åhrs räkningh för Lilliecrantz compagnie och aff compagnietz an-
slaghne summa effter Jordeboken, hafuer gehmen prophossen Oloff Hemmingson Willman 
niuttit 1685 åhrs hemmans ränta aff Nills Nilsson i Landwerk uthi Altzens sochn 17: 23: 12, 
som lydher under dess opbördh, och regementzskrifwaren Sidenius bordt den så wäll som dee 
andra under staben aflöhna, och aff förseendhe dhen i räkningh intet niuttit. Item, at prophos-
sen warit tilldelt dhen andra grannen Peder Jonsson, som räntat 16: 5: 12, dem han och i sin 
räkningh tillijka medh huffwudhsumman optagit. Fullmechtigen erkänner honom böra niutha 
betahlningh för dee 16: 5: 12, men icke för åthskillnan där emellan och 17: 23: 12, som är 1 
d:r 18 öre s.m:t. Actor, at lijka mycket är och kan wara, efftersom han så för det ena som det 
[fol. 179r] andra sig debiterat, så måtte han niuta det prophossen tagit och quitterat, och så myc-
ket mindre tilldehlningzpenningar kan han aff Sidenio fått. Swares som förr, att dee 17: 23: 12 
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äre inbegrepne i huffwudsumman, och derföre giort reda, men dee 16: 5: 12 såsom â part, och 
derföre intet niuttit.  
  Till dombs voterades eenhälleligen, nembligen.  
 Såssom bewijst och wederkänt är, at sahlig bookhållaren och munsterskrijffwaren Isaac 
Strandel effter quittens d. 1 septembris 1684, hafuer bekommit och undfått tolff dahl. s.m:t, 
och thesslijkes hemmansränthan aff Jon Långh i Undrom och Rödens sochn 15: 30: 12 för åhr 
1684, som giör tillsammans 27 d:r 30: 12 p:g:r, så måste och des arfwa dem clarera och betal-
la, och ehuruwäll mons. Johan Strandel förment och sökt bewijsa, att berörde 12 d:r skolle 
wara niutne på löhnen och tilldehlningen, så haar han deth icke kunnat, och dy kan honom i så 
måtto ingen afföring der på beståtz, dåch pröfwar rätten skälligt, att regementzskrifwaren 
sahlig Sideni sterbhuus åligger bewijsa medh räkningh och skähl huru sahlig Strandel niuttit 
compagnieskrijffwarelönen under lijffcompagniet pro anno 1684. Sidst, huad widhkommer 
prophossen Oloff Willmans niuttne 1685 åhrs löhn aff Nills Nillsson i Landwerk, bestående 
effter quittenser aff 17 d:r: 23: 12 s.m:t som han eij bordt aff compagnietz anordnade summa; 
så befinnes, att Johan Strandell debiterat sigh för hela anordningen, huar uti dee 17: 23: 12 äre 
inbegrepne, och des uthan optagit och sig påfört räntan aff Peder Jonsson i Landwerk aff 16: 
5: 12, som föregifues warit prophossen anslagen och ingen affförningh på prophossens be-
kombne 17: 23: 12 fått; alt fördenskuldh finner rätten skälligt, at så wida offtbem:te 17: 23: 12 
härröra och äre inbegrepne aff huffwudsumman och sålledes berächnade, at Johan Strandell 
niuter allenast ofwansagde 16: 5: 12 at kårta och afdraga aff dee 27: 30: 12 s.m:t som hans 
frambledne broders arffwa äre fundne och dömbde wara skyldighe, och derföre måste uthan 
oppehåldh betallas resten, som är 11: 25: – s.m:t. [fol. 179v]  
 
6. Ryttarens Carll Oluffssons prætension på twenne små laduäng widh Quarnbecken in i 
Rexsiöskogen företogs effter der öfuer interlocutorie doom in septembri 1689: lydandes att 
Andhers Pedersons änkia hustru Britha, skulle blifua lagligen afhörder; altså frågades om hon 
är lagligen tillsagder, heller tillstädes, huartill swarades, at hon icke tillstädes är, ehuruwell 
hon skall wara aff Faste Persson i Rexsiön derom beden, och allenast gifwit honom een attest 
aff den 16 i denne månaden, att aff samma ängh uti dee tijo åhr hon bodde på Kyrckbygården, 
intet ett strå der sloes den tijden, och låtit Jacob Pedersson i Hara såsom wittne den under-
skrifwa, och på samma papper hafuer hustru Anna, Peder Olssons dotter, attesterat det hennes 
fader Peer Olsson aldrigh i dee siu eller åtta åhren han bebodde Kyrckbygården (anno 1644 då 
landet kom under Swerie) omtalde slått häfdat och brukat. Regementzauditeuren Petter Hiort 
begärte at hustru Britha måtte lagligen blifua afhörder, torde hända at hon kunde gifua någon 
oplyssningh i saken.  
 Resolutio. Rätten förblifuer widh sin interlocutorie doom d. 13 septembris 1689, at tuis-
ten intet kan afhielpas, förr än hustru Britha, Anders Pederssons, blijr edeligen derutj afhördh.  
 
7. Auditeuren Peder Hiort låtit citera Anders Månsson i Hahra för hööslagh på Jon Jonssons 
hemman ibidem anno 1688, huareffter frågades och betygades honom wara allmosehion och 
sängfast af hefftig fallandesoth [epilepsi], och intet annat oppehälle än deth hans gamle moder 
hoos godt folck till allmosa skaffar, och hafua grannarne måst föra wedh till dhess conserva-
tion; altså kan dertill intet göras wijdare än wederböranderne förmantes skaffa åbo der på, 
heller faller det Kongl. Maj:t och chronan till för skattewrak.  
 
8. Oluff Andersson i Berge tilltaltes, för det han aff Waghle chronohemman, det han brukar 
halfft med dragon Oluff Oluffsson, afförer höö och halm; begärandhes det han måtte derföre 
få laglijkmätigh correction. Responsio, att intet huusrum där för 2:ne åboer är, och at han 
nödgatz 1688 och 1689 hafua boskapen widh [fol. 180r] sitt skattehemman i Berghe, och der 
ifrån fördt giödningh dels, och dels aff andra köpt, så at åkeren skall wara wähl häfdat. 
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Auditeuren påminte, deth lijkawäll sträfua emoth lagh och Kongl. Maj:ts husesyhnsordningh. 
Dragon Oluff Olufsson, som åboer halfua hemmannet i Wagle, är icke tillstädes, utan hans 
moder hustru Brita Tohlsdotter, som berättar deth Oluff Andersson förledne twå åhren hafft 
liten tijdh sin boskap der, men medelst ringa huusrum icke kunnat hela winteren der förblifua, 
hafuandes hemman ifrån fördt dijth någon liten giödningh och litet der till köpt, men icke in 
alles så mycket som hennes son fört på den andre halfua, och dy förledne åhr icke sådt till-
hopa, utan särskilt brukat huar sin halffpart. Oluff Andersson beropar sigh på wittnen, at han 
sin andehl wähl häfdat, och fast meera dijth- än affört: beklagandes at han icke förr stembd än 
för tuå dagar sedan, och icke i synnerheet för huadh, och derföre eij kunnat framhafua sine 
nödighe wittnen. Oluff Andersson, at hemmannet begäres af endera blifua antagit och häfdat 
och icke klyfuat: warandes lijka nögd, at antingen fara eller blifua, och derhoos, at dragon 
Oluff för några dagar sedan, sagt sig willia fara, efftersom han aff sin tienst offta hindras. 
Hustru Britta, modren, uthlåter sigh dermedh wara nögd, allenast hon kunde niuta någon 
wedergälldningh för dhen gödningh som kan wara fallen aff det foder hon till gården â part 
köpt och sig tilhandlat, huartill Oluff Andersson beiakar, och hafuer till landbonde på hela 
hemmannet betingat Oluff Stehnsson i Westerhuus, som deth tillstår och will antaga hela 
hemmannet, helst och emedan som 2:ne åboer intet kunna där hafua huusrum, huarwidh 
ihugkommes, at Oluffs broder Erich Olsson i Tårrwalla antaghit halfua hemmannet med Oluff 
Andersson, och sig derifrån begifuit, och Oluff måst antaghat, och kan något dheruthinnan af 
honom Erich wara efftersatt och försummat, kan han lagligen tilltallas och sökias.  
 Ändåch Oluff Andersson hafuer aff crohnhemmannet i Wagle i tuenne åhr der bärgade 
foder aff höö och halm dedan och aff bole fört, som fuller sträfuar emot Sveries lagh och 
[fol. 180v] Kongl. Maj:tts hussesyhnsordningh. Men såsom intygat är, att han dertill warit för-
ordsakat medelst mangell aff huusrum för tuenne åboer som det brukat, och lijkawäll måck 
och gödningh dijtfört, och will bewijsa medh wittnen, att han så mycket som nånsin aff 
bekombne foder kan fällt wara, dijthbracht; altså finner rätten honom icke böra derföre 
plichta, efftersom lagssens tenor om affförande förnembligast seer der hänn, at åkeren 
dermedelst icke blijr wanbrukat och misshäfdat, dåch skohle gode män i laga tijdh noga besee 
och observera, om Oluff Andersson så wähl giordt och måkat sin hafde halfua dehl som den 
andra halffpart. Betreffandhe deth tuenne åboer på det hemmannet icke kunna lijdas och 
hafuas, som sträfuer emoth Kongl. Maj:tz förordningh; så är skähligt funnit at Oluff Anders-
son antager hela hemmannet hereffter at häfda och bruka och bebyggia, och der Erich Olsson 
som deth tillijka medh honom på frijheet optagit, icke fullgiort sin skyldigheet derutinnan, så 
kan han honom derföre lagföra: förståendes lijkawist, at Oluff Andersson skall effter mätis-
manna ordom betalla dragon Oluff Olsson för den giödningh som kan pröfuas wara fallen af 
det foder han till gården â part förledne sommar skaffat.  
 
[Följande § finns endast i hovrättens renovation, E XI e:3816, fol 722r–722v.] 
9. Nills Nillsson ifrå Årrwijken angaf sin sahlig broders Oluff Nillssons änkia hustro Meritt 
Anderdotter i Årrwijken intet rätteligen skiöter hans ålderstegne modher som äger hemmannet 
och skall begära honom på hemmannet, och nu söker at kunna få des halfpart i bruuk. Res-
ponsio, att flere syskon om hemmannet war, nembligen twå bröder och een syster, Elin ben:d, 
som icke är uthlöst. Huartill swarades, att des fader Nills Jonsson sine hustrus bröder uthlöst 
sedan han kom i echtenskap, huarom skrifftelligh beskied lärer finnas, men systran Elin är 
outhlöst. Hustro Märit berättar, dhet sin sahlig man måst tiena för gården och gå tridieman, 
och dee andra öfwergofwo sin fader, och at fadren uthlåfwat at Oluff Nillsson skulle besittia 
gården, och lösen för 40 r:d:r à 6 m:k, som nämbdeman Oluff Ersson i Årrwijken skall kunna 
betygha, huilcken säger sigh een tijma eller twå förr än Nills Jonsson dödde höra honom säija 
dhet kööp om gårdhen wara giort med Oluff Nillsson, men intet för huad prijs och wärdhe, eij 
heller årkade han mycket talla. Broderen Carl Nillsson begärer antingen blifwa uthlöst af 
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brodhers änckian, medelst wist accord om quantumet och terminer till betahlningen, eller låta 
barnen bekomma dheras rätt af hemmannet. Hustro Märit hafwer både dräng och pijga, och 
begärer dhet detta åhret först få bruka, och icke blifwa drifwin uth med sina små barn.  
 Resolutio. Så widha sahlig Oluff Nillsson hafwer i sin lijfstijdh besuttit hemmannet, och 
föräldrarne gifwit deraff förrådh, och hans bröder intet widh handen gifwa påberopade skriff-
ter och bewijs, huru deras modherbroder under faderens ächtenskap äre uthlöste, och Oluff 
Nilssons änckia hustro Märit Andersdotter skaffat sigh [fol. 722v] legofolck till hemmannetz 
cultiverande; alt fördenskuldh pröfwas skähligt, att hustro Märitt häfdar och brukar hemman-
net detta åhr först, i medlertijdh kunna arfftagarena sigh förena om dess lösn. Skieer dhet eij, 
så söker wederböranden lagligheligen assistance der till, som intet förnekat warder.  
 
[Åter till häradsrättens version som primärkälla.] 
10. Swäntienaren Peder Bengtsson Trålle angafs hafua 22:me Trinitatis 1689 kommit i Sunne 
kyrkia, och warit mycket drucken och des medelst sombnat och dermedh giordt stort buller 
och förargellsse? Peder Trålle tillstår så skifft- som munteligen sig warit litet drucken, och nå-
got litet sombnat, men tillijka med andra i stillheet gått utur kyrckian, som ryttaren Carl 
Olufsson och rusthållaren Oluff Jönsson i Degernäs skulle kunna betygha: bekännandes sig 
see deth regementzquartermestaren Carl Hammarsköldh med sin hafde piska slagit effter ho-
nom der han sath inwidh muren. Ryttarna Carll Olsson och Faste Persson i Rexsiöen betygha 
sig see honom wara något drucken och stå stilla under sången, och widh deth prästen skifftade 
texten somnat, och Faste bedit furieren Oluff Linquist som stodh [fol. 181r] bäncken framman-
före, honom opwäckia, som der till intet giorde, och han dy såf allt till predijkan ändades, och 
gått still och tyst uthur kyrckian, huar om nya kyrckioordningan skall uthförligen dictera och 
icke widh handen är. Och såsom Peder Trålle hafwer sitt frija sacramentz bruuk, så kan peri-
culum in mora [fara förorsakat av dröjsmål] icke wara, och altså differeres den saken till 
näste tingh.  
 
11. Sahlig herr Peder Hålsts creditorer begärte sin betahlningh af des nedersatte ägendomb i 
Frössö kyrckia, som kyrckioherden herr Jonas Salijn anno 1686 den 14 decembris besedt och 
wärdera låtit, såsom fullmechtig giorder aff dess sterbhuus, och nu närwarande creditorerne 
till swars i deth målet.  
 Måns Nillsson i Ståcke opwijste in originali sahlig herr Peder Hålsts obligation aff den 1 
julij 1684, at wara på et hästeköp honom skyldigh 24 dahl. k:rm:t, dem han låfuat betalla till 
Gregori marknadt 1685, som icke skedt är? Responsio, att så widha klar förskrijffningh derpå 
fins, kan han intet säija deremoth. Påstmestar Swen Danielson prætenderer på sin hustrus 
Britta Erssdotter Langs wegnar effter een underskrijfuen specification på länte penningar och 
pertzedler, bestående in alles aff 73: 28 öre kopp:rm:t, wijsandes först med befallningsmans 
Jonas Wargs attest aff d. 17 september, anno 1686 uthförligh relation om fem lodh sölfwer 
som herr Peder tagit 1683 aff hennes lembnade sölfuer hoos guldsmeden i Röden, och i sam-
ma attest, att herr Peder honom 1682 i Brunflods prästegårdh betallt 30 dahl. k:rm:t, dem han 
der bekom, men icke förwisso aff huem: föregifuandes påstmestaren sigh kunna medh wittnen 
bewijsa så humblan som deth meera förutan tuenne halssdukar som han sielff fått, wara till 
hans nytta och gangn effter begäran länte, huartill pastor Salijn swaradhe, at huad befallningz-
man Jonas Wargh, som een troowärdigh man betygat, kan han intet emothsäija, men till dee 
andhra opförde påster icke så, utan lembnar till rättens uthslagh, deth actor och giorde: uth-
låtandes sigh det hans hustru medh tryggan eedh kunna inlagde räkningh besanna: begärandes 
pastor såsom den som saken okunnigh är, at fordran må göras wiss. [fol. 181v]  
 Såsom Månss Nillsson i Ståcke, hafwer effter sahlig Herr Peder Holsts obligation aff den 
1 julij anno 1684 på et hästeköp att fordra 24 dahl. k:rm:t, så pröfuar rätten skähligt att besag-
de 24 d:r skolla betallas aff hans nedersatte och lembnade ägendom widh sin afreesa herifrån, 
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och deth effter mätismanna ordom och ompröfwandhe. Sedan huad påstmestar Swen Daniels-
son på des hustrus Brita Erssdotter Langns wegnar effter inlefwereradt opsattz och räkningh 
prætenderer och fordrar, widhkommer, så erkännes fuller effter befallningzmans Jonas Wargs 
meddelte attest d. 17 septemb. 1686, opförde fem lodh sölfwer à 10 m:k och 30 dahl. k:rm:t i 
reda penningar, men dee andra påster kunna icke göras goda utan laga bewijs; alt förden-
skuldh finner rätten rättwijst wara at ofuansagdhe twenne påster, bestående aff 42 dahl. 16 öre 
k:rm:t, böre och skolle göras betallte aff sahlig herr Peder Hålsts quarlåtenskap och antächna-
de pertzedlar, och den öfrige fordhran måste å nästa laga tingh medh skähl och wittnen göras 
wisse, eller hustru Brita Langh medh sielff sins ede sin underskrefne och ingifne rächningh 
besanna.  
 

12. Påstmestaren Swen Danielsson insinuerade befallningsmans Magnus Kleffbergs änkias 
ehreborn hustru Lissbetta Genes fullmacht at stå probsten i Sunne ehrew. herr Mårten Lundell 
till rätta om oliquiderade räkningar, daterat Hernösandh d. 7 februarij 1690, oachtadt at hon 
medio januarij hafft communication at herr probsten deremoth protesterat och exciperat, det 
han och detta dato giordt, huarmedh påstmestaren war nögder, såsom den som ingen stoor 
wettenskap om saken kan hafwa, huilcket togz ad notam. 
 
13. Herr öfwerst Carll Hårdz begäran at få een attest om på Kindersmäss och Gregori mark-
nader på Frössöhn a:o 1688 fanns spanmåhl sampt andra mathwaror till köps, och huad prijs 
på sådant den tijden warit. Sedan, om det åhret her i landet funnes handtwärkare som kunde 
arbeta ett och annat uthi eens huushåldh?  
 Swaar, att een tunna spanmåhl köptes på Kindersmässo marknadt [fol. 182r] för 14 à 15 
dahl. k:rm:t medelst godh tillfördzell ifrå andra orter, och på Gregori för 16, 17 och 18 dahler, 
emedan som då eij många främmande der woro. Ett [lisspund] godt tårtt fåhrkiött för 3 d:r, ett 
lispund nöthekött à 2 d:r och 2 ¼ d:r som deth war till, och slachtas inga oxar här till sahlu, 
men både för och effter marknaden war spanmåhlen dyrare. Handtwärkare, såsom snickare 
och smeder, kunna wähl finnas warit een och annan städs i landet, och dee förra förnembligast 
aff dragonerne. 
 
14. Effterskrefne hemmans åboer betyges effter noga ransakningh wara aff några åhrs 
misswexster och olycka medh boskap så aff sig kombne att dee snart ingen boskap sielfue 
ägha, utan hafua några för legho, och dy ingallunda mechtighe betalla 1689 åhrs rijkzdagz 
bewillningh, efftersom dee icke heller kunnat förledne wåår sielfue beså sine hemman, utan 
låtit andra på lått det göra, nembl. 
     rökar tunland 
 Frössö sochn 
 Wagle Dragon Oloff Jönsson, gammalt chrone    1    3 ⅙ 
 Nambn Elias Swensson som 2:ne beboo, dragon 
  Mårten Eliesson och brodren Jon Eliesson,  
  är chrone      1    5 
  Erich Erssons änkia     1    5 
 Bälsta Jöns Kiehlsson, skatte     1    3 
 Måhlsta Giöhl Oluffssons     1    3 ⅓ 
 Steensgården Hemmingh Nillssons     1    6 
 
 Sunne sochn 
 Hägle Nills Siuhlsson     1    2 ½ 
 Haara Anders Siuhlsson     1    3 ½ 
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15. I lijka måtto är intygadt och bekändt att gärdepenningarna för åhr 1689 icke äre betallte 
och icke heller mechtige dertill, emedan som dee alldelles utharmade äre, och intet hopp är at 
dee framdeles kunna deth betalla. 
     rökar tunland 
 Frössö sochn 
 Wagle Dragon Oloff Jönsson     1    3 ½ 
 Steensgårdh Elias Iwarson     1    6 
 Måhlstadh Erich Peerson     1    3 ½ 
 
 Sunne sochn 
 Hägla Peder Nillson     1    2 ½ 
  Swen Pedersson     1    5 
 Dahlen  Hustru Gunnilla     1    5 
 
 
 
 

Ting 16–19 september 1690 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 261r–276r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3816, fol. 807v–824r, RA. 
 
Anno 1690 d. 16, 17, 18 och 19 septembris höltz laga tingh med allmogen aff Sunne tinge-
lagh, närwarandhe befallningzman Jacob Graan och desse såtho i nämbden. 
 Peder Simonsson i Berge  Peder Biörsson i Hara 
 Anders Persson i Berge  Anders Ersson i Månsåsen 
 Oloff Jönsson i Degernäs  Peder Olsson i Åkerängh 
 Nills Jonsson i Fillstadh  Oloff Ersson i Årrwijken 
 Peder Andersson i Fahnbyen Måns Jonsson i Rijse 
 Swen Persson i Härckie  Nills Jönsson i Bällsta 
 
1. Dato oplästes förr specificerade Kongl. placat och resolution. 
 
2. Dragoun Carll Elofsson Lustigh, barnfödd i Wermelandh i Uddarö sochn och Nohlbyen, 
och tient under maiorens compagnie på 6:te åhret, skuldgafs hafua besåfwit Segrid Jonsdotter 
ifrå Owijken sochn och byen Nambn, som tillförenne hafft oächta barn medh ryttaren under 
Östgiöte cavalleriet, ben:d Mattz Mattzson, som hon föregifwer warit ogifft, och barnet för 10 
åhr sedhan wara födt, och ännu i lijffwet, och det senare födt för 7 weckor sedhan och effter 
åtta dagars förlopp genom döden afgången, och wara döpt och christnat i kyrckian. Men Carll 
nekar sig barnfaderen wara heller någon beblandelsse med henne hafft, och hon föregifwer 
ingen annan än han wara barnfaderen: berättandhes omsijder att han offta tillbudit sigh besåf-
wa och hon slijtit sig uhr händerna på honom, och sedermera om en morgon uti fähuset slächt 
uth liuset och hafft sin willia. Sedhan strax der effter uthi en höladu der hon legat om en natt, 
och 3:die gången uthi fähuset. Och Carll nekar alldeles dertill och säger hennes angifwande 
wara osanningh, och widh tillfrågan sig ingen wetta som henne skall häfdat. 
 Segridh, att dragon Halfwars hustru Ingiel i Swedie har frågat honom derom, och han 
swarat och bedit henne tijga och sagt, är det giort så blijr deth wähl försont, och at Carll budit 
sigh till förlijkningh at skylla på en annan, tree sexdahlers plåtar och 3/4 tunna korn, och 
sedan enär hon i sommars [fol. 261v] skulle ansa en koo rijfwin af biörn, uthi en gammal stall, 
skall Carll genom gluggen på samma willkor budit henne twå caroliner till een begynnelse, 
och samma gångh hölt han på at köra trädet. Men hon sagt sig det eij kunna göra och på 
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någon liuga, huartill han och så enständigt nekar. Änckian hustru Kerstin Siuhlsd:r i Hägle 
och hustru Kerstin Andersdotter, Oloff Ersons i Fanbyen, som warit tillstädhes enär hon 
qualldes i barnsängie, och at hon påmintes at bekänna rätta barnfaderen, och förr lärer hon 
icke blij förlossat, swarat och bedyrat Carll Lustigh wara barnfaderen, och medh ingen annan 
hafft beblandelse, och önskat om det icke sant wore aldrigh blij förlossat. Hustru Ingiehl 
Pedersdotter, at Carll sagt sig icke wara barnfaderen och intet taga sig något deraff, och 
sedhan en annan gångh, sedan barnet war födt, sagt dhet icke komma i sin räkningh, huartill 
Carll nekar och säger sigh på hustru Ingiehls frågan derom allenast sagt sig intet befatta 
dermedh, och är det giort så blijr det wähl försont, och dermedh togh han afträde, och strax 
inkommit och sagt sig willia böta för henne, men icke vara barnfaderen, och på frågan om han 
henne häfdat swarar neij, och kan sig icke påtaga det han eij giort. 
 Såsom Carll Eloffsson warit i samma gårdh uthi tienst med Segridh Jonsdotter, och hon 
uthwijst rum och ställe där han henne skall häfdat, och icka kan wetta henne med någon an-
nan hafft sammanlagh, iembwäll och för hustru Ingiehl Persdotter bekänt först sigh icke wara 
barnfaderen, och sedan barnet war födt sagt dhet icke komma i sin räkningh; altså finner 
rätten skähligt at Carll Elofsson skall sielff tolffte befria sigh nästkommande tingh, Segridh 
Jonsd:r intet häfdat innom dee 40 weckor barnet war födt. 
 
3. Uthi action om 2:ne små ängh widh Quarnbäcken, in uthi Räxsiöskogen belägne, emellan 
ryttaren Carll Olsson i Årrwijken, som kallas Kyrckbygården, och Faste Pedersson [fol. 262r] i 
Räxsiön, förhördes förr icke tillstädes warande Anders Pedersons änckia hustro Britta Jörans-
dåtter, barnfödder i Swählsiö sochn i Kopparbergz lähn, och effter uthförligh påminnelse at 
bekänna dhet hon der uthi kan med edh och sanningh bestå, förklarade hon sigh sålledes att 
hon war wäll några åhr gifft med Anders Persson, mädan hans fader Peder Olsson i Kyrckbyn 
läfde, i hans brödh, men icke den tijden heller effter hans dödh hört nembnas bem:te ängiar 
widh Quarnbäcken, och på inga uthängiar warit, utan hemma med gårdzsysslor och dee sloar 
som widh gården wore, efftersom hon främmande war, och kan derföre ingen berättelse moot 
eller medh derom göra, utan medh sin edh och sanningh betygar ytherl:e sig slätt ingen kun-
skap därom hafwa. Corneten Mattes Brewitz söker sluth i saken effter commission, emedan 
som ryttaren är siuker. Faste Pederson, som possiderer Rexsiön föregif:r sigh eij meera wetta 
deraff än det hans förmän samma slått brukat, och han någon tijd, som och ligger in i bydz-
sens rå och röör icke långt ifrå Rexsiögården, utan hardt inwidh. 
 Anders Persson har för fattigdom och misswexst skuldh a:o 1675 begiffwit sig till Nårie 
och der dödh blefwen, och satt landbönder på gården. 
 Jon Pedersson i Grubban, Peder Olssons son i Kyrckbygården, betygadhe i edzstadh att 
han hoos sin sahl. fader war hemma ett eller twå åhr, och då slogh han et lijtet ängh öster 
widh Quarnbäcken i Räxsiöskogen, och icke kan annat wetta än det hörde hans broder Oloff 
Olsson i Räxsiön till, medelst deth bythe som bröderne sins emellan om ängien giort, som 
deth honom länt, efftersom under Kyrckbygården swagare ängiar wore än i Rexsiön, och wi-
dare kunskap hade han intet därom. 
 Jon Jonsson i Blädingen, som är merndels opfödd i Rexsiön hoos Oloff Olsson ib:m, och 
der warit i 20 åhr, betygar att Oloff Olsson länt sin broder Peder Olsson i Kyrckbygården dhet 
wästra ängiet widh Quarnbäcken, men det östra sielff bergat, därest en lada i hans barns 
minne opsattes, och [fol. 262v] att honom låttadhes bemelte twå ängiar enär alla tree bröderna 
all hafde uthslått och ängiar sins emillan skiptat, och at Oluff Olsson ett eller twå åhr dhet 
wästra af sin brodher igentogh och sielff bärgat, men åther igen öfuertallt det lähna åth sin 
broder Peder, efftersom Oluff den tijden brukade halfwa gården i Måhlingh och hade slått 
nogh: kunnandes sig icke påminna at Anders Persson deth någon gångh slagit effter faderens 
dödh, som dåch tör wara skedt. 
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 Ehuruwäll twenne små laduängh wijdh Quarnbäcken, uti Rexsiöskogen belägne, effter 
eedelligit intygandhe befinnes för 24 åhr sedan wara häfdade under Kyrckbygården i Årrwij-
ken, och wijdh den tijden komne och lagde till Rexsiön, som warit brodersbythe, och Oloff 
Olsson bodt i Räxsiön och broderen Peder Olsson i Kyrckbygården. Och ändåch Jon Jonsson i 
Blädinge, som är sahl. Oluff Oluffssons hustrus dåttersån med förra man och i Räxsiön op-
född, berättar beggie tuistige ängien hördt till Räxsiön, medelst hans syskons fördehlning sin 
emellan, och at Oloff Oloffsson des wästra ängh länt sinom broder, så lämbnas deth i sitt 
wärde. Men såsom icke bewijsas kan, quo iure och titulo, antingen genom arff, köp, låhn eller 
pant, dee är komne till Rexsiön och aff honom possideras, som ransakningen widlyffteligare 
innehåller och uthwijser; altfördenskuldh finner rätten skäligt at conservera bem:te tuistige 
ängiar under Räxsiön, som dem i handom hafuer, och deth i anledningh och krafft aff 43 cap. 
Byggningabalcken Landzlagen, och des 1 §. 
 
4. Capitenleutnanten Anders Treffenbergh kärade till Oloff Olsson i Miälle, som tillförenne 
åbodt hans booställe Öhne, om en dehl i affradzlandet Tårråsen, som under Öhne een lång 
tijdh brukat warit, och förledne wåhr, enär han derifrån till Miälle flyttiat, tillehrkänt sig be-
melte slått och den förledne sommar bärgat, oachtat at lensman honom deth förbudit, och der-
till medh trädt till fäbostellet sammastäds. Huaröfuer han sigh förklaradhe at samma godz hört 
aff ållder till Mielle (som och gammalt chrone är), huilcket bewijses med ett gammalt perga-
mentzbreef daterat [fol. 263r] Phillippi Jacobi dagh 1581: lydandes at Kerstin och Märit Peders-
döttrar undt och såldt sinom brödrom Simon och Jon Pederssönner på Miälle sin arff och 
odellsbördh i ödegodzet Tårrås för 10 m:k reda penningar, 5 m:k huardera, och dy afhändt det 
sigh och sine efterkommandom, och tillägnat bem:te sina bröder med der undernembde witt-
nen till köpet. Sedan fins ett gammalt pergamentzbreeff af åhr 1536: lydandes att Peder Jons-
son i Berge giort jordebyte med Peder Månsson i Miälle i så måtto att Peder Månson fått 1/3 
af Tårråsen etz. och Peder Jonsson af honom fått twådelan i halfwa Nifsåsen. I lijka måtto 
finnes 3:ne gamla pergamentzbreeff de annis 1504, 1533 och 1558, som bewijser Tårråsen 
wara bytt för odallsgods undher skatte- och odallshemman i Bergom. Item ett aff anno 1601 
aff innehåldh dhet Hemming Jonsson sålt till sin broder Peder Jonson sin arfftellige jordepart i 
Tårråsen effter sin fader Jon Person på Miälle för 10 gamble dahler, och för faderens bruuk i 
Miälle 6 d:r, och derföre afhändt sigh sin jordepart i Tårråsen och tillängnat sin broder Peder 
Jonsson, och det förseglat tillijka med köpwittnen Jöran Mattzson i Öhne och Goudt Olsson 
på Miälle, huilcket hans fader köpt aff Anders Nillsson i Miälle, och i sin tijdh brukat under 
gamle chronhemmannet Öhne, som nu capitenleutnantz boostelle är. Om sielfwa köpet skall 
Nills Anderson i Knyta, som är sälliarens son, kunna berätta och wittna, som berättar sin fader 
Anders Nillsson förordsakat sällia Tårråsen till gamle Oloff Olson i Öhne för 22 r.d:r a:o 
1651, då Anders Nillsson köpt hemmanet i Knytha, och kunde intet bekomma köpebreff der 
opå, emedan som han intet wellat betalla honom åboet och anwändt melioration. Och effter-
som han det särdeles köpt och det brukat een tijdh under chronehemmannet Öhne, och nu 
under chronhemmanet i Miälle, där under det aff ållder warit brukat, som gamble breffuen 
uthwijsa, förmenar han sigh där uthi intet illa giordt. 
 Uthi 1666 åhrs affradzbook fins Oloff Oloffson i Öhne tillijka med fleere då uthfästat 
åhrligen sex dahl. s.m:t för Tårråsen och Ranåsen slåttegods uti Onsallaskogen och Brunflodh 
sochn, som tillförenne icke warit skattlagdt, utan i dee äldste [fol. 263v] danske jordeböcker för 
2 skin. 
 Nills Anderson tillspordes huru hans fader bem:te godz fått? [Swaar,] att han köpt deth 
aff sin hustrus syskon, Peder Jonsons barn på Miälle, dhet capitenleutnanten berättar sig hört 
aff gamle mannen Reggert i Långåker. Oloff Olsson föregaff sig eij wijdare warit förbuden 
Tårråsen bärga, än capitenleutnanten frågat huru dermed blij skulle, och han swarat sig eij 
annat förstå än som förr bruka såsom sin ägendomb. Lensman Alexander Pålack, at han intet 
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skulle befatta sig dermedh. Nembdeman Peder Simonson, at capitenleutnanten wellat dhet slå 
till dess dhet blefwe honom ifrå dömbt, såwijda deth een tijdh under Öhne warit brukat. 
 Capitenleut:n tilltalladhe Oluff Olsson för det han afrödt skogen widh åkren i Öhne, at 
den deraf tager skadha widh hårt wästanwäder, och deraf blijr ondt effter giertzell. Resp. at 
Öhne med Miälle hafuer oskiptat skogh som ganska ringa är, och måst nödwendigt hugga till 
giertzell och wedbrandh, och å några små fläckiar der effter sådt, som intet skall wara åkeren 
till mehn och skada. Capitenleutnanten begärte thesslijkes at dheras ringa skogh må kunna 
äganderne emellan blij dehlat, huarmed Oloff Olsson war nögder. 
 Sidst, att Oloff Olsson fördt ifrån Öhne bordh och säthen? Swaar, att hans hustru fått 
bakarstufwubordet i arff effter sin fader i Röste och Åhs sochn tillijka med sätet och sitt igen 
tagit, och eij annat wänter än skaffa huad som effter lagh kan mangla och fehla. 
 Capitenleutnanten beklagar, där Tårråsen skulle komma ifrån Öhne, så wore där så ringa 
slått under, at hemmannet kunde illa häfdas. Oloff Olsson, at med Miälle är fast werre, eme-
dan som der under lydde een dehl i afradzlandh Wästernifsåsen, som kommit der ifrån till 
Kongzgården, huar effter sågz och befans at sahl. befallningzman Daniel Bertillson bodt på 
Miälle a:o 1651, och medelst des ringa slått förmått sahl. Kongl. rådetz h:r Claes Stiernsköldz 
breeff at bem:te andehl aff afradzlandet skulle läggias till Miälle, som då war [fol. 264r] fogde-
säthe, emedan som Kungzgården dhessutan skulle nog slått hafwa effter tunlanden, som an-
norledes är befunnit. 
 Carll Simonsson i Miälle haar och sin dehl i Tårråsen, och är sielfwa hemmannet gam-
malt chrone, men dess hafde andehl i Tårråsen är och såldh för odalls d. 6 november a:o 1643. 
 Enhälligt votum till dombs är detta. 
 Emädan som den tuistige dehlen aff Tårråsen befinnes allaredha åår 1536 wara aff Peder 
Jonsson i Berge bytt till Peder Månsson i Mielle, och a:o 1581 wara såldh för odall och rätt 
arfjordh till då warandhe åboer på Miällegården Simon och Jon Pedersönner, och Jons son 
Pedher Jonsson dhet aff sinom broder Hemmingh Jonson a:o 1601 inbördat och löst för 10 
gamla daler och för faderens bruuk i Mielle 6 dahl., huaraff nogsampt synes att Miällegården 
då allareda warit chrone och Tårråsen arffjordh, och dy dhet senare fulkombl. sålt, och för 
dhet förra allenast melioration och förbättringen bekommit, som sielfwa brefwen, på perga-
ment skrefne, uthförl. innehålla och uthwijsa, huartill och kommer, som intygat är, att Anders 
Nillson, som war Peder Jonssons mågh i Miälle och samma hemman bebodt, besagde Torrås 
af sin hustrus syskon inbördat, och enär han a:o 1651 sig tillhandlat hemmannet Knyta förord-
sakat deth sällia till gamle Oloff Oloffsson i Öhne, swarandens fader, som deth i sin tijdh 
brukat under Öhne och sedan allt till 1690 exclusive, då Oloff Olsson antagit chronhemman-
net Miälle och offtbem:te Torrås der under innewarande åhr brukat. Icke heller haf:r Tårråsen 
warit klandrat den tijden sahl. befallningzman Daniel Bertillson till bostelle Miälle innehafft, 
utan häfdat under Öhne, och befalningzman medelst des ringa slått förmått der under een dehl 
af Wästernifsåhs affradzlandh, som sedermehra är lagligen der ifrå kommit. I lijka måtto 
befinnes at Carll Simonssons hemman i Miälle och gammalt chrone är, och lijkawäll der 
under hafde andehl i Tårråsen såldh för odallsgodz a:o 1643; altfördenskuldh och såsom hela 
Tårråsen altidh och framgeent warit odallsgodz, såwäll dee andelar som warit aff ållder häf-
dade och brukade under gamle chronehemmanen i Miälle och Öhne som dheras [fol. 264v] an-
parter dher uthi som hafwa skattehemman; altså kan rätten intet betaga dem dheras uhrålders 
häfd och rättigheet, och till underdånigst föllie aff Sweriges lagh, 1 cap. Jordabalcken L.L. 
och Kongl. Maij:tz nådigste placat de anno 1677 om skattskyldigh jordz dehlningh, finner 
skälligt att conservera Oloff Oloffsson i Miälle wijdh sin laghäfdade andehl i Tårråsen, såsom 
annan sin wählfången ägendomb oqualdh för sigh och dee sina at behålla och bruka, och sål-
ledes faller capitenleutnantens begärte förbudh därpå aff sig sielfft. 
 Sedan, anbelangande att Oloff Olsson skall afrödt skogen i Öne, dess åker till mehn och 
skada, så är skälligt funnit at gode män aff nämbden skolla som nogast i parternes närwaru 
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besee och pröfwa huru dermedh är beskaffat och sedan skrifftel. opgifwa, då rätten will det 
öfwersee och å nästa laga tingh dhem emellan deruthinnan döma. Och såsom Öhne haf:r 
oskiptan skogh med Miälle, och den ena kan meera än den andra rödt och afhuggit, och 
capitenleut:n begärer skiffte och dehlningh; altså effter lagh och skogzordningens 16:de punct 
finner rätten skälligt at capitenleut:n gifwes witzordh, som till skifftes will, och råde sedan 
som skipt är huardera lått och dehl sina saaklöst. 
 Sidst, betreffandhe att Oloff Oloffson skall af bohle fördt bordh och säthen och odugel-
ligit bordh lembnat, så pröfwar rätten skähligt, till föllie aff 1681 åhrs husesyhnsordningh och 
dess 29 §, at han skall låta effter sigh tree färdige döralåås och spiellen i skorssteenen, thess-
lijkes skall långbordet och sätet som dertill hörer blifwa quart i stuffwan, tillijka med wägg-
fasta sängiar. 
 Emot denne dom är i rättan tijdh appellerat under låfl. lagmansrätten. 
 
5. Capitenleutnanten beklagade att öhlsällningh skeer otijdigt, så i Östbergh hoos Jon Ers-
son i Östbergh som hoos Oloff Andersson i Bergom och Oloff Oloffsson ib:m, huaraff hans 
drängiar en och annan gångh taga tillfelle at fylla sigh och försumma sitt arbete, och äfwen 
dragounerne icke allenast förtära sina penningar, uthan och komma i slagzmål och olycka, 
huartill Jon Ersson nekar och föregif:r sig intet krögerij hålla, utan under tijden enär dra-
gouner gå till eller ifrå wacht låter [fol. 265r] dhem något få för penningar, och ingen oredha 
deraf förordsakat. 
 Resolutio. Till att hämma och förtaga allt otijdigt fyllerije som beklagas en och annan-
standz skee, och huad oreda deraff kan förordsakas, finner rätten skähligt, till underdånigst 
föllie aff Kongl:e Maij:tz krögare- och gästgifwarestadga och -ordningh de anno 1664 och 
dess 39 artickell, at ingen wari förlåfwat å landet på twå mijhl när gästgifwaren at sällia öhl 
eller bränwijn, utan det stånde gästgifwaren allena till utan dee måhl, enär så många gäster 
komma till nattherberge een gångh, at han eij hinner och förmår dem herbergera och med 
nödtorfftigheet försöria, som den 15 § i högstbem:te stadga exprimerer och lyder. 
 
6. Sochnskrifwaren Jonas Kuth bekänner sig af Hallens tingelagh opburit på Sunne tinglagz 
wegnar för någon skiutz dee för dem giort, och will behålla siu dahl. s.m:t på sin resterande 
löhn aff dhem som skiutzen giort, och elliest skall något deraf wara af somblige förtärt. 
 Resolutio. Sochnskrifwaren Jonas Kuth bör betalla opburne 7 dahl. s.m:t i Hallen till 
tingelaget, och kan kräfia sin löön hoos wederböranderne det bästa han kan och gitter, och 
äfuen så liquidera medh dem som af b:te 7 d:r skolla något förtärt, emedan som han är tinge-
lagetz fullmechtige och fångzman der uthi, huaraff tingelaget kan förnöija effter låfuen Swän 
Jonson i Knyta för hafd omak och giord kåstnadh på des wegnar i Lijth. 
 
7. Munsterskrifwaren Johan Careel fodrade aff Anders Olsson i Swedie 4 dahl. s.m:t som 
restera på hans 1688 åhrs uthlagor och Carelen måst betalla effter herr öfwerstens ordres, 
emedan som hans styffson, som antogz för swentienare aff capitenleut:n uthi herr öffwerstens 
frånwaru, icke ehrkändes och gilladhes på mötet i Åhs. Resp. att så war, men herr öffwersten 
samma dagh honom gillat och antagit och låfwat Anders Olsson blij frij för resten, som her-
flöth aff den tijden hans styffson Oloff Hemmingsson tiente för gården. Munsterskrifwaren, 
att [fol. 265v] honom wore lijka mycket, allenast han kundhe niutha dee 4 dahl. s.m:t han måste 
betalla såsom annan besparingh, som eij skeer förr än herr öffwersten skrifftel. deth beordrar. 
 Resolutio. Anders Olsson giffwes dilation med resterande 4 dahl. s.m:t för 1688 till herr 
öffwerstens heemkombst. Gitter han intet skaffa h:r öffwerstens resolution och tillståndh dem 
att niutha på sin styffsons Oloff Hemmingsons tienst, måste han dhem utan oppehåldh betalla. 
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8. Dato förekom dragon Carll Eloffsson Lustigh och friwilliogt bekändhe sigh hafft be-
blandelse med Segridh Jonsdåtter alla tree gånger som hon gårdagen honom påbyrdade, och 
första gången först in novembri 1689, och barnet är födt sidst in julio detta åhret och altså 
ingen undanflycht at wara barnfaderen. 
 Ehuruwäll dragon Carl Eloffsson Lustigh gårdagen icke wille tillstå sigh häfdat Segridh 
Jonsdotter, huaraf, medelst wissa omständigheeter, rätten förordsakades honom påläggia å 
nästa tingh sig sielff tolffte för lägersmålet befria, och han nu friwilliogt bekänner sigh henne 
häfdat och besåfwit först in novembri 1689 och hon födt barn sidst i julij månadh förleden; 
altså warder hans saak effter praxin at böta för een kåna som förr är besåfwin tree mark, och 
Segrid Jonsdotter, som andra gången medh lägersmåhl sigh försedt, dömes effter Kongl. 
resolution a:o 1659 at straffet skall fördubblas, som blijr 40 mark. 
 
9. Påstmestar Swen Danielsson hafwer citerat Hemming Jonson i Bergom för huusröta på 
chronhemmannet i Wästerhuus, som är anslagit till påsthemman, och han derföre dömbder at 
betalla för nije åhrs byggnadh a:o 1682 in decembri, och han accorderat derom med 
påstmestaren, som hans byggnad fullgiort och fodrar resten derpå, 10 dahl. s.m:t, huars 
fullmechtigh ryttaren Jonas Månsson är, och haf:r påstmestaren ansedt Hemmingz fattigdom 
och cederat der aff fem dahl. s.m:t, och Jonas Månsson låfwat såsom proprie gäldh betalla 5 
dahl. s.m:t till länsman Anders Ersson i Offerdahl, huarom dee inför rätten handsloges. 
 
10. Påstmestaren Swen Danielson, på Westerhusbonas wänghnar [fol. 266r] och effter capiten-
leutnantens Treffenbergz begäran på den andra, beklagha at en dehl här på Frössöhn som 
minsta uthrymme i skogh och marck äga, intaga åhrl. unga fåhlar och hästar och små crettur 
aff uthsochnes folck, huilcka göra stoor skadha på dheras ängh och muhlbete: begärandhes 
sådant må förbudit warda, at huar och en må kunna i fredh niuta sitt. Samma klagan hade 
Jonas Kuth i Wagle, Peder Simonson i Bergom och Anders Persson ib:m.  
 Altså beslötz och förbödz at ingen effter denne dagh skall fördrista sig fremmande hästar 
eller andra crettur intaga till bethz, wider laga botum som för annat förbudh. 
 
11. Rustmestar Johan Berghklyfft, h:r öffwersten h:r Carl Hårds ombudzman och gårdzfoug-
de på Kongzgården, beswärade sigh öfuer lensman Alexander Pålak för det hans hästar uth-
bett h:r öffwerstens ängh widh Swartsiön och låtit 2:ne tolffmän, Swän i Härkie och Nills 
Jönsson i Måhlstadh, skadan besee i länsmans närwaru, som betygha at på Laduwallen och 
widh badstuffwan, som höra h:r öffwersten till, wara något afbett och trampat af hästar, men 
den icke werderat, efftersom ingen det begärt: warandhes alla slåttar der i neijgden ohängnat. 
Swaar, att hans hästar kommit i hoop med Slandroms hästar, och till äfuentyrs i warman 
sprungit och i synnerheet till gamble badstuffwan för mygg skuldh, och ingen skada wijdare 
giordt än något förtrampat, för huilcket han intet kan rådha, utan måtte släppa sina hästar till 
skogz till betz som andra, och at rustmestaren hade samma gångh med sigh 2:ne hästar och 
kunnat wäll äfuen som hans gräset förtrampa och göra skada, huartill intet nekas kunde. 
 Lensman tilltalltes och hafwa slagit in på h:r öffwerstens slått der sammastädhes, och 
hans opwijste märkie dem emellan icke wara rätt, utan aff dragon Oloff Skin cornet som där 
slagit åth h:r landzhöfdingen h:r Ulffsparre, uthwijst lensman å den ena sijdan in på slagit 100 
ahlnar, och å den andra 200 ahlnar. Men Elias i Nambn, som samma slått hafft och såldt, har 
berättat inga märken dem emellan wara opsatte, och enär rustmestaren yrkiat på skadeståndh, 
swarat att han skulle wara [fol. 266v] een tyff och skälm till dhess bewijst blijr at han slagit in 
på herr öffwersten. Lensman, at han intet mehr slagit än Hemmingh i Steensgården för 
honom. Rustmestaren, att lensman intet wijdare har där göra än h:r öffwersten will tillstädia, 
men i synnerheet protesterar på det han slagit in på lägden, huartill lensman nekar och före-
gif:r sigh slagit een swedia, och enär han sagt sig willia göra honom till een annan man, 
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swarat retorsionswijs at han må sielff wara een annan karl etz., huilcket nembnemännen 
åhörde och kunna betyga, och parterne trodde dem på sin nembdemans edh i sakena wittna. 
 Nills Jönsson, att dee ordkastades längie och rustmestaren sade sigh hafwa inne emoth 
lensman, och at han skulle wäll sättia karlen i hoop med honom derom, och at han slagit in på 
herr öffwersten, och lensman sadhe honom skulle wara en skälm till dess han deth bewijser, 
och mehra kunde han sigh icke påminna aff dheras samtahl. 
 Swen Pedersson med samma ordeformer. 
 Sedan, at lensman förledne wåår tagit 15 ½ wåger höö och låfwat köra upp 5 mählingar 
åker i Wällwijken och det eij effterkommit, huartill han eij nekar, och allenast föregif:r sig 
intet wara derom påmint. Actor, at han tänckt det Månsåhs rothan skulle dhet för honom göra, 
som intet skedt är, dy låfwade deth i desse dagar fullgöra. 
 Sidst, beskylles lensman för det han huggit wedh på Kongzgårdzägorne och låtit quistar-
na liggia quaar, huartill han nekar och föregif:r at wachtan måtte det giordt, såwäll på herr 
öffwerstens som sin. Men rustmestaren, at lensmans folck deth giort, men inga wittnen dertill 
haf:r. 
 Nämbdens enhellelige votum till fölliande dom. 
 Huad widkommer at lensman Alexander Pålach beskylles hafwa låtit sina hästar dels af-
betha herr öffwerstens slåttlägde widh Swartsiön; så är wäll befunnit at på Laduwallen och 
widh badstufwan warit litet afbett och någhot förtrampat, men owist af huars hästar det är 
giort, efftersom ingen hängna är om alla där i neijgden warandhe ängiar och sloar, och een 
och annans hästar som slått deriempte hafwa stryka der förbij, icke heller någhon funnit 
[fol. 267r] lensmans hästar någon skada där giordt, huartill kommer at faarwäghen till Trålsåsen 
löper bastuffwan förbij; altså kan rätten intet finna skähligt at obligera lensman till någon 
refusion derföre. 
 Sedan, betreffande at lensman skall slagit in på herr öffwerstens, så är ännu intet full-
bewist huru mycket han med rätta der bör slå, emedan som rustmestaren tuiflar om lensmans 
uthwijste märkien medelst Elias Swenssons i Nambn berättelse; altfördenskuldh pröfwar rät-
ten säkrast wara, intet der uthi definiera och dömma förr än Elias Swenson, som godzet egt, 
blijr å nästa tingh derom examinerat, och i medler tijdh ophöres med dömmande öf:r dee 
skälsordh som dem emillan derom skolle wara sagde. 
 För det 3:die måste lensman utan längre oppehåldh för åthniuttne 15 ½ wågar höö effter 
låfwan opköra fem mählingar åker uthi Wällwijken. 
 Sidst, at lensman skall giort åwerckan med wedhhugg på Kongzgårdzägorne och lämbnat 
quisten quaar på slåtten, huilcket honom intet öfuerbewijst är; altså kan rätten intet dertill 
göra. 
 
12. Nills Andersson i Knytha anklagades aff lensman Alexander Pålack hafua förledne mid-
sommarsdagh försummat predijkan och under gudstiensten rest hemman ifrån med een tunna 
öhl i lägret och slutet af der håldne predijkan kommit och sålt ööl? Swaar, att han fått budh aff 
sin son, dragon Oloff Nillsson at föra hans öhl till lägret och kommit seent, at han icke fått 
höra predijkan. 
 Emädan som Nills Andersson i Knytha hafuer undher predijkan förledne midsommars 
dagh fört ööl till lägret, och gudztiensten så i kyrckian som i lägret försummat, så plichtar han 
för sabbatzbrått med sina tree marck. 
 
13. Lensman Alexander Pålach beswärade sigh öf:r dragoun Peder Samuellsson, som han 
lagstadd och full löhn låfuat, och Gregori tijdh förluppit sin tienst och sedan tagit tienst hoos 
Oloff Olsson i Bergom: begärandes at han må få sin tillbörlige näfst derföre. Resp. att han 
tagit legopenningh af lensman och tient till Gregori tijdh, och efftersom han [fol. 267v] utom sin 
skuldh bleff illa slagen aff en käpp så at hans arm bliffwit blå och swullen, och dertill med aff 
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lensman bortwijst och dermed gått sin wägh, och icke desto mindre skaffat honom twenne 
karlar, nembl. dragonerne Elias Enochsson och Harald Biörn, och ingendera wellat antaga. 
Lensman, at han intet kunde wara med någondera nögd, ty den förra är tyffachtigh och den 
andra ingen arbetzkarll, och tillstår sig giffwit honom några slängiar för det han utom låff 
bortgått och på tredie dagen försummat sin tienst. Swen Persson i Härkie berättar sig see Pe-
der wara swullen om ena armen. 
 Resolutio. Alldenstundh dragoun Peder Samuellsson warit lagstadd aff lensman Alexan-
der Pålack, och Gregori tijdh utan skällig ordsaak förluppit sin åhrstienst, och huarken sig 
sielff inställt eller någon dugligh kunnat skaffa i ställe; altså dömmes han effter den 4 och 5 § 
i Kongl. legohionsstadgan at gifwa lensman så mycket som han honom låfwat och giffwit 
hafuer i löhn och städiepenningh. 
 
14. Länsman Alexander Pålach anklagade dragon Oluff Olsson Myra, som brukat 1689 halfft 
hemman i Wagle och intet uthgiort och betallt det åhretz gärdepenningar, oachtat at åth-
skillige sochnstembningar om den opbörden warit, men han ingen gångh sigh infunnit heller 
clarerat, huaraf han förordsakades skrijdha till execution d. 12 maij innewarande åhr. Närwa-
randhe 2:ne tolffmän, Anders Persson i Berge och Måns Jonsson i Rijse och sochnprophossen 
Daniel Jönsson, och enär dee inkommit och lensman fodrat resten eller måtte han panta, och 
dragon bedit honom panta, och dy sagt till prophossen at han skulle taga en lijten där warande 
kopparkittell, då dragon tagit wärian af wäggen och huggit effter prophossen, och han giffwit 
sig undan, och åter aff lensman tillsagd at taga kiettellen, och dragon åter huggit effter honom, 
men ingen gångh treffat, då lensman giffwit sigh emellan och prophossen tagit kiettellen, och 
[fol. 268r] dragon bedit om dilation till des han skulle få opkräfia deth han aff andra borde 
haffwa, men intet blefwen hörder, huar öfwer han sigh förklaradhe att han aldrigh war stembd 
och krafdh derföre, förutan näst för execution skedde, på kyrckwallen, och swarat sigh inga 
medell därtill hafwa förrän han får sitt augment och annan sin fodran, och enär executorerne 
kommo i gården allenast tagit wärian och huggit effter prophossen, at skrämma honom, och 
begärt dilation, huartill lensman nekadt, som dee och innestått öfuer åhr och dagh. Nembde-
männen som widh execution wore tillstädhes betyga at enär prophossen war skrämder med 
werian och sprungit twenne gånger uth på dörren, har lensman tagit kittellen och sagt sig det 
göra på chronones wegnar, då dragon fattat i kittelen med lensman och wellat igentagan, och 
rycktes derom, men länsman den behållit och lefwereradt till prophossen, och sedan wille dra-
gons moder taga bårt kiettelen aff prophossen, huar ifrån tolffman Måns i Rijse henne hindrat 
och warnat. 
 Till dombs voterades enhälleligen. 
 Såsom dragon Oluff Olufson Myra hafuer satt sigh emoth executions betiente enär 1689 
åhrs gerdepenningar in majo sidstleden skulle uthmätas, och med blåttat wäria huggit effter 
prophossen Daniel Jönsson 2:ne gånger enär han skulle taga en kopparkiettell som lensman 
honom befallt, och dermedh driffwit uth på dörren, men ingendera gången treffat, och enär 
lensman tagit kiettellen på chronones wegnar, haar Oloff Myra fattat i kiettellen och wellat 
uthur hans händer taga, huartill han icke mechtig war, och enär prophosen den fått om händer 
haar hans moder tillbudit den igentagha, huilcket allt är iemfördt medh Kongl. Maij:ttz för-
ordningh om executionswercketz befodran aff d. 21 aug. 1684, och i krafft deraf finner rätten 
skähligt at döma dragon Oloff Myra för begången insolence och förseende emoth executions-
betiente, at plichta med sina fyrattijo mark [fol. 268v] och dhet såwidha lindrat, som han medh 
inga skimphel. ordh och blodsåår dem öf:rfallit heller slagit. 
 Emot denne domb har Oloff Oloffson appellerat under lofl:e lagmansrätten. 
 
15. Lensman Alexander Pålack angaff dragon Peder Jerpe hafua heemfördt ifrån Stockholm 
förledne julij månadh ett partie toback, och berättat sig hafua af tobakzspinnerij bewijs och 
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zedell at han dhet oprichtigt köpt, och sedan sagt zedellen wara förlagd och förkommen? Res-
ponsio, att så är och at han köpt siu pund, framwijsandes een rulla deraff med insegell aff en 
krona, påståendes sig det köpt neder på Köpmansgatan uti ett hörnhuus strax offwan för 
hualfwet, och derföre giffwit en assignation till tullnären i T[o]rneå på 97 dahl. s.m:t aff 
Kongl. statzcontoiret på dee gamle gemene soldathers löner och fått penningar tillbakars. 
 Resolutio. Såwidha bewijs måtte wara att Peder Jerpes heemförde toback är låfl. köpt, 
och han föregif:r bekombne zedell derpå wara förkommen; altså gifwes honom dilation en å 
nyo derom skaffa till nästa tingh, at dhess richtigheet må kunna deraff skönias och sees. 
 
16. Dragon Mårten Eliesson i Nambn förfrågade sigh om några sloar widh Swartsiön, som är 
komne ifrå chronehemmanet som han åboor: hafwandes inga skriffter om dess sammanhangh, 
och rätten påminner sigh den saken för 4 el. 5 åhr sedan wara lagligen afgiordt, dijthänn han 
wijses, at uthtaga ex-protocollo deröf:r giorde sluth. 
 
17. Länsman angaff att Oluff Olsson i Miälle på första dag pingest sidstleden hafwer druckit 
hemma och enär deth lijdit något på nattan, pass klåckan 10 el. 11, hafuer faderen kommit till 
at slåes med sina sönner, Oluff, Oluff [ja, två Oluff!] och Erich, och af dhess sårlande och 
buller haf:r dragon Oluff Gladh, som legat up i ett härberge wacknat och sändt [fol. 269r] dra-
gon Lars Skytt nedh at höra der effter, huarom han må göra relation. Dagen effter hafwa dee 
alla gått till Herrans nattwardh. Lars Skytt, at han lågh hoos Oloff Gladh nattan emot 
pingestdagen, och hörde äldsta sonen komma heem ifrå grangården klåckan 9 el. 10, och så 
snart han inkom begynthes parlamenteras: wettandes intet huru det begyntes eller lychtades, 
emedan som han icke war neder, utan liggiande i sängen deth hörde. 
 Oloff Gladz hustru Märit Nillsdotter berättar sig warit pingestdagen hoos wärdzfolcket 
och at bonden Oloff Olsson een stundh om afftonen legat, och hans äldsta son war om 
afftonen een stundh hoos sin faderbroder Carll Olsson i Mielle och der litet druckit, men icke 
fulldrucken, huaröf:r faderen bleff ondh, at han om högtijdzaffton skulle wara uthe, och tagit 
ett wedträ at slå honom medh, och hans moder och denne [berättaren] giffwit sig emellan, 
och sonen uth slapp till dörren, där faderen fattat honom i håret och stött uth genom dörren at 
läggia sigh, det han giorde, och swarade icke ett ordh. Men faderen, som hörer illa, ropade 
och ramblade hårdt.  
 Om morgonen badh sonen faderen om förlåthelse at han litet warit uthe, och dy talltes in-
tet meera derom, uthan effter beredelse gått till kyrckian och absolution och sedan till Herrens 
helige nattwardh. Faderen Oluff Olsson bekänner sigh förtrytha at son gick bårt enär han 
wiste sigh dagen effter skulle begå Herrens nattwardh, och wäll må hafua macht näfsa sitt 
barn, och intet ondt till honom hafft eller haf:r: berömmandes honom för sin lydno och flijth i 
alla måtto. 
 Sonen Oluff Olsson berättar sigh om affton gå till een högd widh sin faarbroders gårdh 
och där suttit tillijka medh dragon Bohm och faarbroderens styffson Nills, och alla tree 
drucko een kanna öhl, och dermed gått heem, huaröf:r faderen bleff otåhligh och wille taga 
honom i håret, dhet Märit hindrat, och han altså gått till sina bröder i andra stugun och lagt 
sigh, och meera passerade intet. 
 Och efftersom sålledes dermed är beskaffat, kan rätten intet finna dhem [fol. 269v] till 
något werdzligit straff wara saker, utan remitterer dem till probstetinget at förklara sigh om 
sacramentetz begängelse. 
 
18. Hustro Märitt, Peder Simonsons i Berge, tilltaltes för deth hon camperingztijden om een 
söndagh förledne junj månadt försummat predijkan i kyrckian och chatechesimi förhöör, och 
under den tijden såldt öhl i lägret, och effter predijkans ändande kommit till länsmansgården 
drucken och bedt h:r Peder Skogh om förlåthelse? Swaar, at hon om lögerdagzaffton sålde 



 289  

 

litet öhl i lägret och några kannor om morgonen, och sedan bijwistat predijkan i lägret, som 
fast många skolla kunna betyga, och sedan gått der ifrån, och allenast en tårstdryck hoos hust. 
Märett på Kyrckbordet fått, men ingallundha drucken, och råkat herr Peder och bekänt sig 
warit bårta ifrå predijkan och chatechesmi förhöör och wellat sigh å näst fölliandhe predijke-
dagh till förhöör uti ett annat bylagh inställa, som klåckaren skall sagdt icke tillåtelligit wara. 
 Oloff Andersson i Bergom berättar sig effter predijkan här i kyrckian gått till lägret, 
derest predijkan då icke war ändat, och sågh hustru Märitt den opwachta, och sedan fölgds till 
lensmansgården, och då war hon icke drucken. Klåckaren Oloff Månsson i Tann, at hustru 
Märett der på fölliandhe predijkedagh begärt komma till förhöör med Östbergz och Miälles 
bylagh, och h:r Peder swarat at hon är antecknat för absens å rätta stembningen, och dy kan 
deth intet tillåthas. 
 Resolutio. Såsom hustru Märitt Pedersdotter i oträngde måhle och förfallelöös försummat 
chathecisimi predijkan och förhöör första gången, så plichtar hon derföre effter kyrckiostad-
gans 2:e capitel och des 9 § med sina 4 öre s.m:t. 
 
19. Faste Pedersson i Rexsiön oppwijste Peder Johansons attest i Liusdahls sochn och Inber-
bo af d. 2 december 1689, at Faste hafft till 4 rullar förseglat toback 1688 och honom deraff 
giffwit ett stycke, och det samma hoos probsten i Sunne h:r Mårten Lundell d. 15 martij sidst-
leden tilstådt, [fol. 270r] och uthlåtit sigh kunna med edh dhet samma intyga, som h:r probstens 
attest aff bem:te dato förmår. Faste berättar sigh wäll kunna få fleera attester derpå om han 
wore mechtigh at reesa så långh wägh. 
 Rätten har tagit saken i betänckiande och såwijda intygat är at tobaket warit förseglat och 
altså rätt och låfl. fångit; huarföre låter och rätten dhermed förblifwa, och sålledes är den 
saken deciderat. 
 
20. Lensman angaff collega Mathiæ Filmeri hustru Margeta Månsdotter hafwa såldt olåfl. to-
bak, som dragon Abraham Greffwe berättat och hust. Margeta dertill nekar. Dragon Greffwe 
berättar sig blifua skickat at köpa toback af henne, efftersom spargerat war det hon olåfl. 
toback sålt, och kommande tillbaka sagt sig det köpt aff hust. Margeta, som dåch icke war, 
utan aff collega Jacobi Holstz pijga Brita Oloffsdotter, och emedan som hon fruchtat blij 
rögder, bedit Abraham det eij oppenbara, och han altså skyldt på hust. Margetha, som dåch 
intet toback till honom såldt, och derföre blijr i så måtto intet wijdare tilltallt. 
 
21. Dato öfwersågs fölliande hålldne husesyhner, lijffcompagniet tilldelte, och iembfördes 
medh Kongl. Maijt:tz 1681 åhrs husesyhnsordningh, och befans och dömbdes, nembl. 
 Frössö sochn. Jöns Hemmingsson i Slandrom, 4 tunlandh skatte, corporalsquarteer. 
 1. Huardagzstufwan ferdigh med allt innanrede, föruthan knuten på östre twärsyllan och 
halfwa taakweden, som æstimeras kunna repareras och göras ferdigt medh  – : 27: –  
 2. Gäststufwan ny och ferdigh med allt innanrede, och felar allenast at skorssteen ofuan 
taket blijr bättre kalckslagen, och dråpp kringh spijsellen botat. Item murstänger och iernstål-
pe, och in alles förbettras medh     1:   6: – 
 3. För wisterhus räknas och hålles herberget widh huardagzstugun med uthskått öf:r 
porten, som är ferdigt. [fol. 270v]  
 4. Sädes- och miöhlbodh öster på gården ferdigh till taak och wäggiar. 
 5. Redskapshuus wäster om kornladan dugel.  
 6. Stallen söder på gården ferdig in alles. 
 7. På fähuset felas twärsyllan som är förderfwadt, och kan een ny dijthsättias med och för
     – : 21: 16 
 8. Foderbodh öf:r källaren dugelligh. 
 9. Nytt swijnhuus. 
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 10. Kornladan ferdigh med dråpplöst barcktaak och sågbohl, men södra syllan litet sunc-
kit i jorden, och utanpå ruttnat, som kan conserveras med näfwer för  – :   6:   8 
 11. Badstufwan färdigh och dugligh. 
 Åkeren i fult och godt bruuk. Humblegården aff 100 stöör, dito. 
 470 famnas dugelligh gerdzlegårdh med grahnbandh och 230 famnar med wijdebandh, 
och somblige städes något gamla, som åhrl. effter handen allestädz bör repareras. 
 Hööladun till 2 lass i Hemingzmyran är odugeligh och pröfwas kunna opsättias aff nyo 
för       1: 10: 16 
      4:   7: 16 
 Närskrefne 4: 7: 16 s:rm:t dömmes Jöns Hemmingsson at betalla, där han nu i höst heller 
tillkommande wåår icke huad som sålledes felas bygger och förbettrar. 
 
22. Måns Påhlsson ib:m, 4 tunl:d skatte, och har son till swentienare. 
 1. Huardagzstuffwan med een framcammar med alt innanrede färdigh, allenast muhren 
blijr kalckslagen. 
 2. Gästestuffwan sammalledes och een afdelt cammar i förstufwan dito. 
 3. Wisterhuus wäster på gården ferdigt in alles. 
 4. Sädes- och miöhlbodh till wäggiar och taak dugelligh enär beggie långsyllorne för-
wares med näfwer och mullbänck med och för    – : 21: 16 
 5. Redskapshuus wester om gården ferdigt. Ett portlijder söör om gården och ett heembl. 
huus wedh stallen. 
 6. Badstufwan ny och ferdigh medh innanrede. 
 7. Stallen med skulla och uthskått ferdigh. 
 8. Fähuset skadt östra långwäggen, och pröfwes kunna förwares och göras dugelligh 
medh     2:  – : – 
 9. Nytt och dugelligit swijnhuus. [fol. 271r]  
 10. En foderbodh hoopknytt med stallen dugligh, och för den andhra räknas lilla korn-
ladhan, som och färdigh är. 
 11. Kornladan wäster om gården dugelligh med barktaak och bräder. 
 Åkeren i fult bruuk. Humblegårdar till 300 stänger dito. 
 Gerdzlegårdarne förswahrlige och bör åhrlighen repareras. 
 Höladun i Nyladudrolet odugel. och kan byggias medh   1: 10: 16 
      4:  – :   8 
 Huilcket repareras till wåren eller betallas. 
 
23. Nambn. Nills Hanssons (Oloff Månsson) 3 tunl:d, skatte 2/3 och chrone 1/3, tilldelt dra-
gon Oloff Hammar. 
 1. Huardagzstugun med framcammaren behöfwer mullbänk å beggie långwäggiarne med 
näfwer förwaradt, och ny taakwedh, æstimeres för    2:  – : – 
 2. Gästestugun till wäggiar och taak alldeles odugeligh, tillijka medh spijsellen, beräch-
nas för   16:  – : – 
 3. Wisterhuus öster på gården, huaraf tree knuthar på wästra wäggen bårta, gammalt 
barcktaak och taakwedh, kan färdigh göras medh   2:  – : – 
 4. Sädes- och miöhlbod görs ferdigh till taak och bräder   1:  – : – 
 5. Intet redskapshuus, och dy bygges med och för   3:  – : – 
 6. Intet heembligit huus, för    – : 21: 16 
 7. Badstuffwutaket repareras med   – : 16: – 
 8. Stallen ny, och uppå brädtaket felas litet, som görs medh  – : 10: – 
 9. Ett nytt fähuus opsätties medh    9:  – : – 
 10. Gamla herberget räknas för foderbodh och taket repareras   1:  – : – 
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 11. Swijnhuus oprättes medh   – : 16: – 
 12. Kornladutakweden görs ny medh    1: 10: 16 
 Åkeren i bruuk och humblegårdh aff 200 stöör och desutan en dehl wahnbrukat. 
 Gerdzlegårdar 1/2 alldeles dugel. och 1/2 mindre, doch ståendhe, som åhrligen bör repa-
reras. 
 Höladun i Brattåsen opsättes å nyo medh    2:  – : – 
 Twenne små ladur i Quarnmyran dito med och för   3:  – : – 
 Ängiarne skoghwuxne och bör effter handen rödias. ________ 
    42: 10:  8 
 Oloff Månsson måste effter yttersta förmågo i sin fattigdom byggia huad som felas, eller 
betallat. [fol. 271v]  
 
24. Nambn. Erich Ersson, 5 tunland skatte, son Swen Ersson är dragon och tienar för gården. 
 1. Huardagzstugun behöf:r reparation, nembl. södra wäggbanståcken alldeles förruttnat, 
södra långsyllan och ståcken der nest dito. Gammal taakwedh, huilcket eij låter göra sigh med 
mindre stugun måste uthrijfwas, och æstimeras eij med ringare kåstnadh kunna skee än medh 
och för   10:  – : – 
 2. Gäststugun odugelligh till wäggiar och taak och skorssteen, dåch är innanrede behållit, 
förutan ett litet fönster som pröfwes kunna göras ny och ferdigh medh 16:  – : – 
 3. Wisterhuus. Ett stolpherberge söör om gården ferdigt. 
 4. Sädes- och miöhlbodh öster på gården. Wästre långsyllan och ståcken dernäst förrutt-
nat, g:t barktaak och odugeligh taakwedh på nårra bodan, æstimeras skee för   3:  – : – 
 5. Redskapshuus blijr gamle kornladan, huars taak förbetras  – : 21:   8 
 6. Portlijdret och hembl. huus ferdige. 
 7. Badstugun halff med Jon Eliesson, huars taak görs ferdigt med   – : 16: – 
 8. Stallen ny och ferdigh. 
 9. Fähuset merndels odugel:t och kan fuller brukas några åhr, och obligeres att å nyo till 
näste husesyhn opsättia. 
 10. En ny foderbodh öf:r källaren. 
 11. Swijnhuustaket repareras medh   – :   5: – 
 12. Kornladan dugl. men taakweden något gammall, som eij längre kan wara, och måste 
forderl. förnyas. 
 Åkeren i fult bruuk, förutan 2 mehl:r i det södra i fast trålägde, som opköres och bringas i 
bruuk    – : 24: – 
 3 humblegårdar om 300 stöör. 
 Gerdzlegårdar dels heelferdige, dels mindre, dåch stående och brukel. och 40 f:r rijshagh, 
där annat intet warit. 
 Ladun i Nambnlägden förfallen och bör göras ny för   1: 10: 16 
 Ladun i Quarnmyrdrohle odugl.    1: 10: 16 
 2 ladur i Nambnsmyrdrole måtte till taken förbettras ________ 
    33: 27: 16 
 Änckian hustru Britha Swensdotter är uthfattigh och haar enda son till dragon, och måste 
göra sin högsta flijth at ehrsättia huad som brister. [fol. 272r]  
 
25. Jon Eliesson ib:m, 5 tunl:d chrone, broderen Mårten Båck des swentienare. 
 1. Huardagzstugun ferdigh, allenast muhrstång och stolpe och 2:ne spieldh felas, æstime-
res för     3:  – : – 
 Spijsen i framcammaren odugeligh    1: 16: – 
 2. Gästestuffwan, beggie långsyllorne måste bewaras med näfwer och mullbänck, och 
halfwa taakweden odugel.     1: 10: 16 
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 3. Wisterhuus wäst på gården är förlorat till nedersta huarfwet, gålffwet och taket, kan eij 
göras ferdigt ringare än för      3:  – : – 
 4. Sädes- och miöhlbodh wäst på gården, ena långsyllan dels ruttnat, gålffwet dito och 
gammalt barktaak och taakwedh, kåstar    1: 16: – 
 5. Mindre fähuset för redskapshuus dugel. 
 6. Badstugun med Erich Ersson, halff taket lagas medh  – : 16: – 
 7. Ny stall ferdigh. 
 8. Nytt fähus dugelligit. 
 9. Dugelligit swijnhuus. Portlijder och heembligit huus dito. 
 10. Kornladan nårr om gården dugeligh  
 11. Gamla kornladan dugelligh till foderbodh. 
 Åkeren i godt bruuk. Gerdzlegårdarne dugel:e. 
 En ladu i Brattåsen om 8 lass odugeligh, kåstar   1: 21:   8 
 Ladutaket widh Swartsiön förlorat   – : 10: 16 
 Bör nu i höst eller åth wåren byggias heller ersättias med summan 13:  – : 16 
 
26. Knytha. Uhne Månssons (Peder Jonsson) 2 tunl:d chrone, och tilldelt dragon Lars Skytt. 
 1. Huardagzstugun ferdigh till taak och weggiar, och fehlar muurstänger, stolpe och twå 
spieldh     3:  – : – 
 2. Gästestugun är ny och effter synen ferdig giordh. 
 3. Sädes- och miöhlbodh ferdigh, föruthan norra långsyllan, som medh bräder måste be-
waras    – :   8: – 
 4. Wisterhus till taket odugel., kan förnyas medh    1:  – : – 
 5. Redskapshuus bygges å nyo    1: 10: 16 
 6. Heembl. huus dugel. 
 7. Badstugun dugelligh förutan taket   – : 21:   8 
 8. Stallen dugelligh. 
 9. Nytt fähuus, allenast dyngstan fodras. 
 10. Swijnhuset nytt och taket gammalt   – :   6: – 
 [fol. 272v]  
 11. Gamble fähuset räknas interim för foderbodh. 
 12. Kornladan odugelligh. En ny opsätties för 10:  – : – 
 Åkeren i godt bruuk. Humblegården 130 stöör. 
 Gerdzlegårdarne 2/3 alldeles dugel. och 1/3 mindre, doch brukelighe. 
 En ladu i Grisselås à 6 lass göres ny för    1: 21:   8 
 En ladu i Långmyran odugeligh    1: 21:   8 
 En dito i Bäckslätt ängie dito à 5 lass    1: 21:   8 
 Ängiarne måste med flijth oprödias  ________ 
    21: 14: – 
 Prætenderar på förra åboen Swen i Knytha som dhet optagit och bebodt i 4 åår och intet 
bygdt. 
 
27. Knytta. Nills Andersson, 3 tunl:d skatte. Son Oloff tienar för gården. 
 1. Huardagzstugun ferdigh, förutan beggie långsyllorne något förruttnadt nedan effter, 
och gammalt barcktaak och brädher, kan göras ferdigh medh   1: 10: 16 
 2. Gäststugun odugelligh till wäggiar och taak, och bör een å nyo opsättias, som kan skee, 
efftersom spijsellen och innanrede är ferdigt, medh 12:  – : – 
 3. Gästcammaren ferdigh, men spieldh och murstänger felas, och skorssten odugelligh 
ofuan taket, och enär den göres ferdigh kan med stugun ett åhr hållas [tålas]   2:  – : – 
 4. Wisterhuus öster på gården dugel. 
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 5. Sädes- och miöhlbodh i låfftetz öfuerbodar, huars wästre långsylla är förderfwadt 
     – : 16: – 
 6. Redzkapshuset nårr om gården bör beläggias och förwaras med taakwedh  – : 21:  8 
 7. Heembl. huus dugelligit. 
 8. Badstuguns långsyllor och ena tuärsylla förruttnade och bör hafuas omkull och under-
byggias medh     1: 16: – 
 9. Stallens westra långsylla dugel. och kan rep:s medh   1:  – : – 
 10. Fähuset ferdigt. 
 11. En ny foderbodh. 
 12. Intet swijnhuus, och ett opsätties för     1:  – : – 
 13. Kornladans östre långsylla förderfuadt, och een knuth bårta på södra syllan, och taket 
gammalt     3:  – : – 
 Åkeren i fult bruk. Humblegårdh till 50 stöör. [fol. 273r]  
 Gerdzlegårdarne till större delen alldeles dugel. och det öfrige sämbre, dåch brukel:e och 
bör åhrligen repareras. 
 Men i Rasten måste för gammalt warandhe rijshagh förbettras. ________ 
    23:  – : – 
 Der det som felas icke bygges nästkommande wåår och sommar, så måste skadan ersät-
tias med 23: – : –. 
 
28. Rasten. Peder Carllsson, 3 tunl:d, 1/2 skatte, 1/2 crone, tilldelt dragon Erland Swensson. 
 1. Huardagzstugun, beggie långsyllorne och en ståck förruttnade, södra taakskijdan för-
ruttnat, och måste kullhafwas och underbyggias, och kan eij ringare skee än för   8:  – : – 
 Framcammaren färdigh. 
 2. Gäststuguns beggie wäggbandzståckar och nårra långsyllan alldeles förruttnade, och 
måtte som den förra repareras medh    8:  – : – 
 3. Wisterhuus wästsöör om gården dugeligh enär underbygningh blijr reparerat medh 
      1:  – : – 
 4. Sädes- och miöhlbodh wästnårr på gården, beggie tuährsyllorne neder i jorden och 
taaket odugelligit, bör bewaras med näfwer och godt taak   1: 16: – 
 5. Portlijder och hembl.huus ferdighe. 
 6. Redskapshuus dito. 
 7. Badstugun dito. 
 8. Stallens wästre långsylla sätties in, och taket förbettres in alles medh   1:  – : – 
 9. Fähusetz nårra långsylla måste med näfwer förwaras  – :   8: – 
 10. Ett litet fähus räknas för foderbodh, ferdigt. 
 11. Kornladun dugl. allenast dörrjern fehlas  – :   6: – 
 Åkeren i godt bruuk. Humblegårdh 50 stöör och så mycket förderffwat, som måtte op-
rättas medh    – : 24: – 
 Gerdzlegårdar till 1/2 fullkomblige och 1/2 sämbre etz. ________ 
 Bristen ersätties medh   20: 22: – 
 
29. Oloff Jonsson ib:m, 6 tunl:d skatte. Trumbslagarquarteer. 
 1. Huardagzstuguns södra långsylla bewaras med näfwer för  – :   6: – 
 2. Gäststuguns beggie långsyllor bewaras medh  – : 12: – 
 3. Gästcammar färdig enär spieldh dijth kommer för   – : 20: – 
 [fol. 273v]  
 4. Låfftet söder på gården med 2:ne neder- och 2:ne öfuerbodar räknas för wisterhuus och 
miöhlbodar, ferdige. 
 5. Redskapshus och portlijder dugelighe. 
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 6. Hembligit huus, dörren fehlar   – :   8: – 
 7. Badstugun dugelligh. 
 8. Stallen dito. 
 9. Fähuset dito och swijnhuset sammalledes. 
 10. Gamble kornladhan för foderbodh. 
 11. Kornladan dugl. enär ståcken widh dörren lagas med  – :   6: – 
 Åkeren i godt bruuk. Humblegårdh af 100 stöör, 1/2 ofruchtsam och måste förnyas och 
omläggias     1:  – : – 
 Gerdzlegårdar som näst tillförne och gamble rijshaget måtte förbettras. ________ 
 Summa debet är     2: 20: – 
 
30. Bällstadh. Jöns Persson, 3 tunl:d skatte. Dragon Dahlkarls quarteer. 
 1. Huardagzstugun. Södra långsyllan under något ruttnat, och den nårra dito, och een 
wägg neder i jorden. Spielldet för baakungnen bårta, och pröfwas kunna förferdigas med 
      2:  – : – 
 2. Gästestugun alldeles odugl. och een å nyo opsätties för  16:  – : – 
 3. Wisterhuus söderen an, dugel. 
 4. Sädes- och miöhlbodh öst på gården i nya byggningen som otäckt är, och nu i wärcket. 
 5. Redskapshuus opsätties medh    1: 10: 16 
 6. Hembl.huus dugel:t 
 7. Badstugun, norra långsyllan nedsuncken, och gammalt taak och odugellig taakwedh
     – : 21:   8 
 8. Stallen under nya byggningen. 
 9. Fähuset är icke alldeles dugel. men kan brukas till 2 åhr som till den tijden lembnas för 
hans stora fattigdom skuldh, och måste då ett nytt opsättia. 
 10. Swijnhuus dugel. 
 11. En gammal foderbodh. 
 12. Kornladan till wäggiar dugl., och taakweden odugl.   1:  – : – 
 Åkeren dels utskrindat, efftersom han eij full boskap äger. 
 2 humblegårdar af 120 stöör, illa hefdat, och repareras medh  – : 20: – 
 Gerdzlegårdar dels med granbandh och dels med wijdh-, alla brukel. och böre effter 
handen lagas. 
 Ena höladun i Näset odugel.     1: 16: –  
 Bristen dömmes effter handen ehrsättias med 23:   4: – 
 [fol. 274r]  
 
31. Nills Kiehlsson ib:m, 3 tunl:d skatte. Dragon Oloff Grubbs. 
 1. Huardagzstuguns ena knuth på nårra sijdan alldeles afrutten, kan bewaras medh brädh-
er     – :   3: – 
 2. Gäststufwun, nårra syllan neder i jorden och nårra wäggbanståcken wid spijsellen i 
synerheet förderfwadt, och kan inhuggas, och ett spield felas i stugun och et i cammaren 
      2: 16: – 
 3. Låfftsbyggningh. Den södra öf:rbodan för wisterhuus och den nårra för sädes- och 
miöhlbodh. Taakweden på den södra fehlas   – : 20: – 
 4. Redskapshuus dugelligit, hembligit huus ferdigt. 
 5. Badstugun, dhess wästra tuärsylla bewaras med näfwer  – :   6: – 
 6. Stallens nårra sylla ned undher ruttnat   – : 12: – 
 7. Foderbodh der iempte dugeligh. 
 8. Fähuus dugelligit. 
 9. Ett odugelligit swijnhuus    – : 21:   8 
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 10. Foderbodh på källaren och låfft ofuanpå och een dito i 
 samma knyttningh, huars beggie långsyllor äre förruttnade  – : 12: – 
 11. Kornladan odugeligh, allenast knutharne på söörsijdan dels bårta och löse, som måste 
bewaras    – :   8: – 
 Åkeren i godt bruuk. 2 humblegårdar à 150 stöör och 100 st:r, den förra gräsgodt och 
måtte förbettras. 
 Gerdzlegårdarne dels fullkomblige, dels sämbre etz.  ________ 
 Måste till nästkommande sommar repareras eller ehrsättias medh   5:   1:   8 
 
32. Dato företogs Peder Bengtson Trålles angifne saak å sidsta tinget om giorde förargellse i 
Sunne kyrckia, och oplästes först herr probstens herr Mårten Lundells skrifftellige inlaga der-
om: lydandes hurusom Peder Trålle så öfwerfuller och drucken kommen i Sunne kyrckia 
Dominica 22 Trinitatis 1689, att han medh allas förargellse, gliss och löije, först gått inför 
hela kyrckiogången, raglandes emellan man- och quinfolckz bänckiarne, då på den ena, då på 
den andra sijdan, och stante intet förr än han kom fram i den andra eller ythra [fol. 274v] 
officerarsbäncken, där han dels stodh och raglade på ömse sijdor medh mycken förargellse så 
länge sången påstodh: görandhes åthskillige positeurer, som löije och gliss opwächte och 
åstadhkom hoos gemene man. Sedan prästen kom på predijkestohlen satt sigh neder at såfwa, 
och ehuruwäll h:r regementzquarteermestaren Carl Hammarskiöldh slogh honom i huffwudet 
med ijwer, at det hördes öfuer hela kyrckian, kunde han ändå des medelst intet opwackna aff 
sitt starcka ruus, utan såf till gudztiensten ändades och folcket gick uhr kyrckian, då Oloff 
Jönsson i Degernäs, som stodh i nästa bäncken utanföre, fattat i honom och ruskat till dhess 
han opwacknat af ruset, elliest hade probsten på annat sätt tencht låta föra honom uhr kyrc-
kian: beropandes sigh på regementzquarteermest:n Hammarskiöldh sampt gemene allmogens 
intygande deröfuer, och attesterat så wara passerat som förmält är med egen hand och nambn. 
 Oloff Jönsson i Degernähs effter aflagdan wittnesedh, att han intet sågh Peder Trålle förr 
än han kom in i den ythra officersbäncken, där han under sången stodh och wredh sigh af och 
ann, och då prästen hade skifftat texten sig nedersatt och dermedh sombnat, och denne stött på 
honom, huaraf han intet waknat. En stundh dereffter slog h:r Hammarskiöldh honom medh 
een liten spanskröör, som dels treffade stohlen och dy hördes grant, huarmed han stått upp 
och hafft sin myssa, som föll i h:r Hammarskiöldz bänck, och strax der effter satt sigh och 
åter somnat, och denne stött åter på honom, huaraf han intet wacknat, och dermedh sade Ham-
marsköldh at han skulle stöta hårt och medh alfwar, det han giorde, och han altså op-
wacknadhe och opstodh och intet mera sombnadhe, och dåch drögde quaar till des mästedelen 
aff folcket uthgångit war, för huadh orsaak må han sielff berätta. 
 Peder Oloffsson i Åkerängh sammalledes, och at han sågh honom pass mitt i gången litet 
i gående ragla, så at märckias kunde honom wara drucken, och ingått i ythre officersbäncken, 
och een gångh eller tuå wrijdit sigh af och ann [fol. 275r] och strax effter prästen gått på 
predijkestohlen satt sig och sombnat, och en stundh dereffter af Oloff Jönsson i Degernääs 
påstött, huaraf han allenast rördes, men intet kunde see honom opwackna. En liten stundh der-
effter slogh Hammarsköldh honom medh sitt piskskafft i huffwudet så att dhet small och 
hördes, och kan eij minnas honom deraf opstijga, och litet dereffter åther somnat, och åter aff 
Oloff Jönson påstött och påwächt, och icke sedan somnat, och enär Hammarskiöldh utgången 
war, gått i hans bänk effter sin dijtfälte myssa, och dermed folgt dee andra uth. 
 Peder Trålle berättar sigh allenast druckit litet bränwijn i Fillsta och allenast litet sombnat 
sedan texten war skifftat, och deraf upwachnat och icke mera sombnat, och icke till dhet ring-
aste meera giort, och beder om förlåthelse och mildh resolution. 
 Peder Biörnsson i Bräcken, at han raglade i gången, och enär han stegh in i andra offi-
cersbäncken har folcket baak i kyrckian glissat åth honom, och enär han sedt Hammarsköldh 
blygdhes Peder Trålle och mäst lutat huffwudet nedher emoth bänken, och at Hammarsköldh 
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slog honom och dels treffat i bänken så at dhet hördes wäll och grant, och enär han sålledes 
upwackt bleff och opstodh, fält sin myssa i främbre bänken, och effter Hammarsköldhz uth-
gångh den igentagit och sedhan folgt allmogen uth.  
 Oloff Ersson i Årrwijken sammalledes. 
 Regementzquart:rmestaren h. Hammarsköldh berättar Peder Trålle komma öfuerst fuller i 
kyrckian, som han eij annat förstå kunde, och raglade som druckne göra pläga, och stijgit in i 
näst den främbste bäncken, huar åth större delen logo och gliste, och han medh åthskillige 
miner sigh stält församblingen till stoor förargellse, och mera sågz på honom än på prästen, 
och han sedan satt sig neder at såfwa, och han med piskskafftet honom opwächt, som sedhan 
lijkwäll strax sombnat, och så hårt at han snarkat, och såfwit intill folcket skulle gå uhr kyrc-
kian, och Oloff Jönson honom opwäckte, beklagandes sigh medh ingen andacht kunna höra 
predijkan för hans snarckande skuldh, och tuifwels utan hela församblingen som åth honom 
stadigt glissadhe. [fol. 275v]  
 Nills Jönsson i Fillstadh, att Peer Trålle om söndagzmorgonen kommit till sigh i 
lyssningen och sielff tredie druckit uth twå glaas bränwijn och kört derifrån: wettandhes intet 
om han annorstedz sedan warit in, men ifrå Bällstadh. 
 Till dombs voterades eenhälleligen som föllier. 
 Alldenstundh edelligen intygat och wittnat är at swentienaren Peder Bengtson Trålle haf:r 
Dominica 22 Trinitatis 1689 kommit full och drucken i Sunne kyrckia, och raglandes in för 
gången stigit in i den ytre officersbäncken, där han medh åthskillige miner under sången stått 
och sig wridit af och ann, huar åth större delen af församblingen ledt och glissat, iembwäll 
och under predijkan såffwit och snarckat, oachtat han blifwit några gånger opwächt, och 
många deröfuer förargatz och mera sedt på honom än hördt på predijkan, som ransakningen 
widhlyffteligen med mera innehåller och uthwijser. Altså är Peder Trålles förseendhe dherut-
innan applicerat till Kongl. Maij:ttz allernådigste placat de anno 1686 om förbudh at göra för-
argellse i kyrckian, och till underdånigst föllie och krafft deraff, finner rätten skähligt at döma 
honom för giordh förargellse at böta 50 dahl:r s.m:t, och stånde sedan oppenbara 
kyrckioplicht. 
 Emot denne doom är i rättan tijdh wädiat under lofl. lagmanstinget. 
 
33. Jon Nillsons änckia i Miälle hust. Agnes Oloffsdotter tilltaltes för tolff åhrs huusröta på 
chronegården i Miälle aff 4 tunl:d, huilcken Oloff Olsson antagit detta åhr 1690. Resp. att hon 
der bodt i 12 åhr, och opsatt en badstugu 7 ahl. lång 5 ½ aln bredh, till wäggiar och ungnen 
ferdigh, men taket intet. Sedan een stugu 9 ahl. långh och 9 ½ aln bredh, wäggiarne dugl. och 
gålffwet, och intet innanredhe, men taket förutan troet oferdigt, skorssteen opmurat till taket 
och af dråpp förderfuat, så at spijsellen måtte tagas neder, och intet meera bygdt, förutan deth 
som på taken kan wara kåstat och förbättradt, och dels afblåst. 
 Oloff Olsson bebodt samma hemman och så uthi tolff åår, och opsatt een stufwa 9 ¼ ahln 
långh 10 ahl. bredh, ferdigt [fol. 276r] medh alt innanrede. Ett fähuus 15 ahl. långt 9 ½ aln 
bredt, en bryggstufwa 8 ahl:r långh 7 ahl. bredh. 
 Begges byggnadh warandhes: 
 
 Hustru Agnes opsatte stugu för   8 d:r s.m:t 
     Item badstugun    4: – : –  
   12: – : – 
 
 Oloff Olssons stugu  16: – : – 
     Fähuset  12: – : –  
   28: – : – 
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 Bryggstufwan disputeres Oloff Olson hafwa bygt, emedan een sådan betyges för honom 
där warit. 
 Huart åhrs byggnadh beräknas för 6 ⅔ d:r s.m:t, och der effter kommer hustru Agnes at 
swara för tolff åhr, och deraff kårtas 12 d:r s.m:tz byggnadh, och blijr så pro resto 68 dahl. 
s.m:t. Men såsom Oluff Olsson intet för sina tolff åhr bygt mera än för 28 dahl. s.m:t, så är 
skähligt funnit att hustru Agnes görs gått på sitt debet 20 d:r s.m:t, som Oloff Olsson, för dhet 
han efftersatt i sin skyldigheet, häfftar före. Blif:r altså hustru Agnes Olsdotter för huusröta 
och försummelse at bebyggia chronehemmannet 40 d:r s.m:t, som görs betallt aff des arreste-
rade ägendom effter mätismanna ordom, och Oloff Olsson obligeres forderl. och utan långsam 
drögsmåhl gården bebyggia och uprätta. 
 
34. Holstens pijga Britha Oloffsdotter citerat för olåfl. tobakzsälliande och hållit sig undan, 
dy plichtar hon effter 33 cap. Tingmålabalcken med sina tree mark. 
 
35. Måns Olssons hemman i Åkerängh, som är försåldh till Kongl. Maij:t och chronan till 
bostelle åth regementzquart.mestaren för [135] d:r s.m:t, opbödz första gången utan klander. 
 
36. Jon Jonssons barns hemman i Hara aff [lucka] tunl:d, som 1688, 1689 och 1690 warit öde 
och obrukat och inga uthlagor kastat aff sigh, opbödz bördemännen till lösn. Och såwijda 
ingen derpå tallat, så hörer hemmannet Kongl. Maij:t och chronan till genom skattewraak. 
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Bilaga 1: Utdrag ur Svea hovrätts exekutorial 15 oktober 1672  
 
Källa: Utdraget ur hovrättens exekutorial samt Daniels Bertilssons attest om fångens rymning ingår bland flera  
liknande anteckningar i den renoverade domboken för Jämtland och Härjedalen 1672: Svea hovrätt, Advokat-
fiskalens arkiv, vol. E XI e: 3155 (Gävleb. län), fol. 762v–763r, RA.  
 
Extract af Kongl. hofrättens bref af den 15 octobris a:o 1672. 
 
En ransaakningh och dom ifrån Frössön i Jemptelandh öfwer en fäldtskiärare gesäll, Samuel 
Saur be:d, hwilken d. 19 maij 1671, som war en fredagh, ena natten sin wärdh Erich Erichson 
i Miähla uthe stängdh, at han måste liggia hoos sin husman, och om lögerdagz morgonen 
undsagdt honom at der han icke uplagadhe sängen i hans cammar, skulle han taga tuenne 
musqueterare medh sigh och syna henne; kom sedhan med brådde mode i solgången samma 
dagh om afftonen, hafwandes en trumpetare, en corporal och en ryttare medh sigh, begynte 
straxt medh dragen wäria öfwerfalla Erich, kiördhe honom för sigh uhr det ena rummet, i det 
andra och gaf honom några slagh, hwaraf han i ansichtet 3 blodsår och på wänstra armen en 
stoor blånadt bekom, slogh honom dess uthan tu munslagh at han mycket blödde, och gaf 
sedhan medh itt spöö någre slengiar, för dedh han eij så hastigt kundhe få e..h[?] och gå i 
kiellaren effter ööl åt dhem, som han wille, oansedt han tillförendhe bådhe ööl och maat af 
honom [fått], uthan hans plicht trugat hade; hwilket owäsendhe han natten öfwer [h]ar fört, 
och om söndagz morgonen twingadhe Erich at skaffa sigh häst, stötiandes effter honom i 
dören medh wärian, som doch uthan någon skadha aflopp, det Samuel alt måste tillstå sant 
wara, föregifwandes bondhen hafua warit så studzigh at han nödgades så giöra, det doch eij så 
i sanningh befans. Denne Samuel haar och tillförende hoos en färgekarl i wästre färgesundet 
en grof excess och wåld föröfwat, men ähr med honom förlicht, som af inkomne ransaakningh 
wijdare ähr till at see. [fol. 763r]  
 Resolutio. Samuel Saur plichte skal medh en månadz fängelsse widh watn och brödh, här 
öfwer h:r executoren noga upsicht hafwa måste, at Kongl. rättens resolution blifwer 
allfwarligen och på behörigt wijs exequera[d]. 
 På then Konungzlige hofrättens wägnar. 
 J. Gyllenstierna 
 Johan Salon 
 secret. 
 
 För än denne högl:e Kongl. resolution migh anlendt blef den 25 octob. war allaredan 
fången Samuel Sawr afrymder, som bewakades af militien och oppehöltz af cronones medehl, 
men effter tijdigt anhållande eij fåt wettat ner han rymbde på hwad dato dedh skiedde. 
 Daniel Bertilson 
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Bilaga 2. Utdrag ur Svea hovrätts exekutorial 20 februari 1673  
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3155 (Gävleb. län), fol. 764r–765v, RA.  
 
Extract af Kongl. hofrättens bref af den 20 februarij a:o 1673. 
 
1. En ransaakningh och doomb ifrån Frösöön i Jemptelandh öfwer dragonen Joen Erichsson 
Brask, som förledin sommar a:o 1672 haar kommit till sin till swärfadher Gunnar 
Hemmingsson i Högsta, dher han tillijka med sin son stengde omkringh ett nyss optaget 
åkerstycke, då Brask uthan någon orsaak gifwit swärfadren twå slängiar, en öfwer axlen och 
den andre öfwer jässen medh en stöör, så att han swimmadhe till marken, dermedh begynner 
Joens brodher Bengt, som och medh wahr, at slå Gunnar medh [fol. 764v] yxhammaren i 
hufwudet och på ryggen, hwaraf han sin hörsell schal mist hafwa, befahrandes dessuthan sigh 
eij kunna lefwa åhret om. Joen bemödar sigh fuller at wendha skuldhen in på sin brodher 
Bengt, som sielf tillstår sigh medh yxhammaren hafwa Gunnar så hamblat, men öfwertyges af 
witnen och åtskillige omständigheeter at han först slaget swärfadhren medh stören, som 
ofwanbe:t ähr, hwilken brått han doch sin mågh tillgifwit hafuer, cronones rätt oförkränckt. 
Tingzrätten dömer intet öfwer Joens missgierningh, uthan dhen till Kongl. håfrättens 
godtfinnandhe remitterar, medh ödmiukt anhållandhe at mågen ifrån swärföräldrarna för 
dheras eedher och orolige lefwerne skull skillias måtte, men Bengt pålägges såhren natt och 
åhr att wårda, som af inkombne ransaakningh wijdare ähr till at see. 
 Resolutio. Joen Erichssons straff blifwer såwijdha lindrat at han böther Konungzsaaken 
50 d:r s:rm:t, och skahl desuthan medh sitt boo wijka ifrån sine swärföräldrar, och stå 
uppenbahra skrifft. Bengtz brott anbelangandhe, så approberas tingzrättens domb, och så 
frampt Gunnar kommer sigh för skahl Bengt böta för blånadt och såhramåhlen effter lagh, och 
sedhan förlijka målsägaren som dhem bäst kan åsämbias. 
 
[Tillagt:] Jon Erson plichtat med gatulop förledne sommar under compagnit[?] af militien. 
 D. Bertilson 
 
2. En ransaakning och domb ifrån Frössöön i Jemptelandh öfwer Per Olufson i Miähle, som 
om wintren a:o 1671 haar medh sin yngre brodher Joen hårdragitz, då fadren Oluf Olufson 
ibidem tagit Per i håret, williandhes skillia honom ifrån Joen, då Peer straxt fattat fadren i 
håret, dragit honom å sijdha, emot bordet, men blefwo straxt åtskildhe. I det samma går den 
tridie brodhren Carl effter länsmannen, hwilken Peer i kistan [fängelset] fängslig insatte, hwar 
uhr han medh en tälgkniff sigh uthskurit, och till Norrige förrymbdt, men sidermehra sielf 
williandes igenkommit, afbijdit sin brott hoos fadren, och förlåtelse [fol. 765r] wunnit, giör och 
inför tingzrätten medh gråtandhe tåhrar afböön, uthlofwandhes här effter willia bättra sigh, 
som af inkombne ransaakningh wijdare ähr till at see. 
 Resolutio. Peer Olufson blifwer för wijdare straff förskont, och skahl gifwa till treskiptes, 
till sochnekyrkian och dhe huusfattige i församblingen femb d:r s:rm:t. 
 
Attest 1673 den 6 april betalt emot quittans till dee husfattige 5 d:r s.m:t 
 Daniel Bertilson 
 
3. En ransakningh och domb ifrån Frössöön i Jemptelandh öfwer ryttaren Olof Hansson 
Wässenborgh, en gifft karl, som den 25 augustj 1672 om en sundagz affton medh leutnantens 
Lorens Wandsehers mörktbrune stoodh i en ahlskougz lundh, skahl hafwa tijdelagh begångit, 
hwilket öfwerstens wälb:ne Anders Plantingz huspiga Ingridh Abrahamsd:r bekänner sigh 
seedt hafwa, då hon på bem:te tijdh skulle gå igenom samma lundh, dher han i full gierningh 



 300  

 

stadder wahr, hafwandes stält stodhet i trängzlan emillan någre buskar, nedh för en backa, 
dhen han medh en långh hölla på fram- och baakfooten sampt betzel i munnen häfftat hadhe, 
men tordes af häppenheet intet tahla åt honom, uthan då han blef Ingridh warse, widh pass 4 
eller 5 fambnar ifrån sigh, giömbdhe han sitt hembliga tingh, och ledde stoet ifrån det rumbet, 
gingo dermedh begge till herrgårdhen, doch åtskillige wägar, hwarest pigan straxt för 2:ne 
sine medtienarinnor refererade hwadh hon seedt hadhe, det dhe sådant för öfwerstinnan sadhe, 
hwareffter Oluff ähr i arrest tagen, meen neekar eenständigt till samma syndh, bekienner doch 
åtskillige andre boofstycken som han tillförendhe bedrifwit, för hwilka han deels lagl. plichtat 
hafwer och deels för hans undanrymmandhe än ostraffadhe ähre. Tålfmännerne som rumbet 
der samma syndh skahl wara begången besedt hafwa, bekienna at dertill syntes klara täckn, 
bådhe effter stöfle klackarna, fötterne af stodet och annat mehr, dessuthan misstäncktes han 
och i Lijt sochn och Sörebyen medh en hwijt koo a:o 1671 hafwa sådan diefwulskap hafft att 
beställa, [fol. 765v] men han kan till ingen sann bekiennelse bringas. Tingzrätten fäller honom 
för dhe schiäl och omständigheeter i ransaakningen finnes, åt saken, som wijdare der af ähr 
till at see. 
 Resolutio. Olof Hansson skahl för samma förargelse och ondha opsåt slåes i halsjern och 
itt halfft åhrs tijdh medh arbete plichta, och sedhan stå uppenbahra skrifft. 
 På then Kongl. hofrättens wägnar 
 Arfvid Ifvarson 
 Johan Salon 
 secret. 
 
[Tillagt:] Fången Oloff Hansson affördes effter högwelb:e h:r gouverneurens befallning till 
hans excell:tz gårdh Holm den 16 julij 1673 till att uthi halsgern halfft åhrs tijdh medh arbete 
plichta 
 Daniel Bertilson 
 manu propria 
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Förteckning över återgivna protokoll  
 
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i 
Sunne tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisar till sidor i utgåvan. Förkortningen 
”extraord.” i förteckningen står för extraordinarie ting. 
 
   sid.                                sid. 

1649 18/9  11 
1650   13 
1651 18/6  14 
 28/11  15 
1652 18/11  16 
1653 16/5  17 
1654 30/5  19 
 7/12  20 
1655 6/10  21 
 22/12  22 
1656 15/7  23 
 12/11  24 
1657  protokoll saknas 
1658  protokoll saknas 
1659 14/2  25 
 26/5  27 
 utan datum  28 
1660 18/9  28 
1661 20/5  31 
 31/8 extraord. 32 
 4/12  35 
1662 24/3  37 
 3/6 extraord. 39 
 20/12 extraord. 40 
1663 22/6  42 
 3/9 extraord. 45 
1664 11/2  47 
 31/8  48 
1665 22/4 extraord. 54 
 16/11  55 
 16/11 extraord. 56 
1666 5/10  57 
1667 20/9  61 
1668 10/2 extraord. 65 
 19/10  66 
1669 17/3  71 
 8/10  73 

1669  förrättning 77 
1670 7/10  78 
1671 25/5 extraord. 83 
 26/10  87 
1672  protokoll saknas 
1673 19/3  89 
 11/4  91 
 12/11  92 
1674 23/3 extraord. 94 
 16/11  96 
1675 5/2  98 
 19/4 extraord. 99 
 27/5  100 
 8/11  103 
1676 21/4  105 
 17/11  106 
1677 19/3 extraord. 107 
 21/4  108 
1678 15/2  110 
 15/11  112 
1679 19/2 extraord. 116 
 30/6  119 
 20/11  123 
1680 12/5  124 
 2/11  126 
1681 4/2 rannsakning 128 
 14/2 extraord. 129 
 16/5  134 
 6/9 extraord. 138 
 24/10  140 
1682 21/4  143 
 21/7 extraord. 147 
 2/12  150 
1683 20/1 extraord. 154 
 27/3 extraord. 155 
 30/3 extraord. 162 
 6/6  163 



   

 

1683 16/11  169 
1684 9/1 extraord. 176 
 9/5  181 
 5/8 extraord. 184 
 24/10  187 
1685 4/5  198 
 21/10  202 
1686 15/1 rannsakning 210 
 11/9 extraord. 211 
 25/9  212 
 21/10 rannsakning 219 
1687 16/4  221 

 11/5 extraord. 225 
1687 6/6 extraord. 227 
 1/7 extraord. 229 
 14/10  231 
1688 11/6  236 
 24/9  253 
 25/10 extraord. 258 
1689 4/1 extraord. 260 
 23/2  264 
 13/9  267 
1690 21/2  274 
 16/9  280 

 
 
 
 
 
I innehållsförteckningen till hovrättens renovation (Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv 
(Västernorrlands län), vol. E XI e:3471, fol. 541v–543v, RA.) har en rannsakning i Ragunda 
tingslag den 3/11 1684 felaktigt förts under Sunne.  
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